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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 
 

1.  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  (9 เดอืน)  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณ ไวท้ังสิ้น 513,969,477 บาท 

แบงเปนเงินรายได  238,724,601  บาท เงนิงบประมาณ 275,244,876 บาท ในจํานวนนี้มีเงิน                

กันเหลื่อมป จํานวน 44,915,408 บาท เพือ่ดาํเนินการในประเดน็ยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก   การ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนําความรู  จํานวน  175,967,721  บาท   การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองค

ความรู และสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ   จํานวน  15,889,408  บาท การบริการ

วชิาการและการทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น   จํานวน 6,098,200  บาท และ

การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธภิาพ  จํานวน 316,014,148  บาท 

โดยท้ัง 4 ยุทธศาสตรมกีารดาํเนินโครงการ/กจิกรรมใหบรรลเุปาประสงค ตามประเดน็

ยุทธศาสตร  จํานวน 673 โครงการ แบงเปน  1) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนําความรู   จํานวน  

347 โครงการ  2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู  และสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ  จํานวน  51  โครงการ 3) การบริการวชิาการและการทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรม  และ

ภูมิปญญาทองถิ่น   จํานวน 98 โครงการ และ 4) การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสทิธภิาพ   

จํานวน 177 โครงการ 

เม่ือสิ้นไตรมาส 3 (ตุลาคม 2550-มิถนุายน 2551) มหาวิทยาลัยไดใชจายงบประมาณ 

แลวท้ังสิ้น  283,779,555  บาท คิดเปนรอยละ 55.21  โดยในงบประมาณเงินรายได ใชจายท้ังสิ้น 

รอยละ 55.50 และเงินงบประมาณใชจายท้ังสิ้น รอยละ 54.96 และเม่ือพจิารณาการใชเงนิเปนราย

ประเด็นยุทธศาสตร พบวา ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการองคกรอยาง                 

มีประสิทธิภาพใชงบประมาณ สูงสุด คิดเปนรอยละ 56.21 รองลงมา คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลติ

บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนําความรู คิดเปนรอยละ 54.61 และยุทธศาสตรท่ี 2 การวจัิยและพฒันาเพือ่

สรางองคความรู และสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ คดิเปนรอยละ 47.70 ตามลําดับ 

ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม แยกเปนรายประเดน็ยุทธศาสตร พบวาประเดน็

ยุทธศาสตรท่ีดําเนินการแลวเสร็จ สูงสุด คือ ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการองคกรอยาง        

มีประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 56.21 รองลงไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  

นําความรู  คิดเปนรอยละ 54.61 และยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู  และ 

สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  รอยละ 47.70 ตามลําดับ 

เม่ือพจิารณาเปนรายหนวยงานพบวาไมมหีนวยงานท่ีมกีารเบิกจายงบประมาณตาม

เกณฑ คือเบิกจายไมนอยกวารอยละ 70 เม่ือสิ้นไตรมาส 3  สวนหนวยงานท่ีเบิกจายไดใกลเคียง

กับเกณฑการเบิกจาย (รอยละ 70) ไดแก  1)  สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจาย

รอยละ 67.00  2)คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบิกจายรอยละ 66.93  3)  สาํนักงานอธกิารบดี  

เบิกจายรอยละ 66.62  4)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เบิกจายรอยละ 62.01 5) คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เบิกจายรอยละ 59.73 



ก - 2 

 

เม่ือพจิารณาตามจํานวนโครงการ/กจิกรรม พบวา หนวยงานท่ีดาํเนินโครงการ/กจิกรรม

แลวเสร็จสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 1)  สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 47.62)    

2) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (รอยละ 34.43)  3) สาํนักงานอธกิารบด ี (รอยละ 26.92) 

 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ( SWOT Analysis) 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการผลิตบัณฑิต 7 

คณะและหนวยงานสนับสนุน 4 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยี   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มี

การขยายการจัดการศึกษาโดยขยายการจัดการศึกษาไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดอื่นท่ี

มีศักยภาพ ปจจุบันมีนักศึกษารวมท้ังสิ้น 11,022 คน เปนนักศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 

10,441 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  581  คน มีบุคลากรท้ังสิ้น 516 คน จําแนกเปนขาราชการ

สาย ก  167  คน ขาราชการสาย ข และ ค 14 คน พนักงานสายวชิาการ 96  คน พนักงานสาย

สนับสนุน 202 คน ลกูจางประจํา  32  คน ลูกจางช่ัวคราวชาวตางชาติ  5  คน  สภาพปญหาของ

มหาวิทยาลัยท่ีเปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงอาจสรุปไดดังน้ี 

1. การเปนมหาวิทยาลัยใหม ทําใหสภาพความเขมแข็งทางวิชาการยังอยูในสภาพ               

ขาดแคลนอาจารยอยูอีกจํานวนมาก แมในสาขาวิชาเดิมท่ีดําเนินการอยูแลวยังมีอาจารยท่ีไม

เพียงพอท้ังดานจํานวนและคุณวุฒิ มาตรการการจํากัดกําลังคนภาครัฐท่ีเปนเหตุใหไมไดรับการ

จัดสรรอตัรากาํลงัใหม จนไดกลายเปนขอจํากดัของการพฒันาวชิาการในเกอืบทุกสาขาวชิา 

2. มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุร ีมีความจําเปนท่ีจะตองขยายขอบขายการดาํเนินงาน

ทางวชิาการ ท้ังน้ีเพือ่เปนการขยายโอกาสทางการศกึษาและเปนการเพิม่สาขาวชิาใหมหาวทิยาลยั

มีความหลากหลายย่ิงข้ึน ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองขยายการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน แตในสภาวะ

ปจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ มีการเปดสอนในภาคพิเศษเพิ่มข้ึนและขยายวิทยาเขตในพื้นท่ี

จังหวัดเพชรบุรี  ทําใหอัตราการไดนักศึกษาเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลง อันเกิดจากสาเหตุ 

การแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน รวมท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีตั้งอยูใน

กรุงเทพมหานคร ทําใหสวนแบงของนักศึกษากระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นดวย สงผลทํา

ใหเปนอปุสรรคตอการพฒันามหาวทิยาลยั เปนอยางย่ิง 

3. ปญหาความจํากดัของทรัพยากรทุกๆ ดาน  การแขงขันทางการศกึษากบัสถาบัน 

อุดมศึกษาแหงอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ประกอบกับความไมคลองตัวในระบบราชการย่ิงทําใหปญหา

รุนแรงย่ิงข้ึน  แตหากมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวและความเปนอิสระในการจัดสรร และเกลี่ย

ทรัพยากรรวมท้ังสามารถกาํหนดเงือ่นไขตาง ๆ ในการดาํเนินการไดเอง เชน ระบบการบริหาร

บุคคล การกาํหนดรูปแบบโครงสรางการบริหาร เปนตน อาจทําใหสามารถสรางประสทิธภิาพใน

การดําเนินการภายใตความจํากัดของทรัพยากรไดดีย่ิงข้ึน ดังน้ันเม่ือประกอบกับสถานการณอื่น ๆ 

จากภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีมผีลกระทบตอการบริหารจัดการมหาวทิยาลยัท้ังสิน้ 
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จึงอาจสรุปไดวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดดําเนินการมาถึงจุดท่ีจะตอง

เตรียมการพฒันาเพือ่รองรับการเปนมหาวทิยาลยั  ปญหาท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต รวมท้ังการสราง

เครือขายความรวมมือ ในการใชทรัพยากรรวมกนัท้ังบุคลากร และหลกัสตูรในการจัดการเรียนการ

สอนระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 

1. ปจจัยภายใน  

 1.1 ดานการบริหารจัดการ  

  จุดแขง็  

  1)  มหาวิทยาลัยมีทําเลท่ีตั้งและขนาดท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง 

  2 ) มหาวทิยาลยัอยูในชวงเวลาการพฒันา ทําใหสามารถรองรับการเปลีย่น     

แปลงได 

  3)  โครงสรางการบริหาร/ โครงสรางหนวยงาน เปนระบบท่ีชัดเจน 

  4)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานท่ีชัดเจนและสอดคลองกันทุกระดับ 

  5)  มีระบบการบริหารจัดการท่ีใหมอีาํนาจในการตดัสนิใจดาํเนินงานอยาง

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอมของหนวยงานน้ัน ๆ 

  6)  ผูบริหารมีศกัยภาพสามารถดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไว รวมท้ังสามารถ

คาดการณผลของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมท่ีมีผลกระทบกับการบริหารจัดการ  

มหาวิทยาลัยได 

  7)  บุคลากรมีศกัยภาพในการเรียนรูและสามารถรองรับการเปลีย่นแปลงของ

มหาวิทยาลัยได 

  8)  มีกองทุนฯ พฒันาบุคลากรสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

  จุดออน  

  1)  ขาดการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรภายในใหมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

  2)  ศกัยภาพการแสวงหางบประมาณของแตละหนวยงานไมเทาเทียมกนั ทําให

การบริหารจัดการไมเตม็ศกัยภาพ 

  3)  ขาดประสทิธภิาพในการจัดการระบบขอมูล และฐานขอมูล 

  4)  สดัสวนอาจารยตอนักศกึษาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ.      

และ สกอ. 

  5)  การรับนักศกึษาไมเปนไปตามแผนการรับ สงผลกระทบตอประมาณการ

รายรับของงบประมาณเงนิรายได 

  6)  การบริหารงานบุคคลยังขาดความชัดเจนเกีย่วกบัเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบตังิานและการพจิารณาความดคีวามชอบ 

  7) ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการท่ีทนัสมัย ทําใหการบริหาร

จัดการขาดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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 1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน  

  จุดแขง็  

  1)  หลักสูตรท่ีเปดสอนตรงตามความตองการของผูเรียน 

  2)  มีการพฒันา/ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

  3)  กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคณุภาพ 

  4)  บัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับการยอมรับจากผูใช

บัณฑิต 

  จุดออน  

  1)  ขาดสื่อ-อปุกรณการจัดการเรียนการสอนท่ีทนัสมัย 

  2)  กระบวนการคดัเลอืกและการรับนักศกึษาเขาศกึษายังขาดประสทิธภิาพ 

  3)  การโฆษณาประชาสัมพันธจุดเดนของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถสราง

แรงจูงใจใหผูเรียนเลือกมหาวิทยาลัย 

  4)  ขาดความโดดเดนของอาจารยผูสอน 

  5)  อตัราคาเลาเรียนของบางคณะ/หลักสูตรไมเทาเทียมกัน 

 1.3 ดานการวิจยั  

  จุดแขง็  

  1)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีใหความสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนการทํางาน

วิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

  2)  มีคณาจารยรุนใหมทีส่าํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีหลากหลาย

สาขาวชิา 

  3)  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารองรับการพัฒนางานวิจัยระดับสูง 

  4)  มีกลไกสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและองคกร 

  5)  มีสถาบันวิจัย 

  จุดออน  

  1)  อาจารย-นักวจัิยยังขาดประสบการณในการทํางานวจัิย 

  2)  ขาดการบูรณาการงานวจัิยกบัภูมปิญญาทองถิน่ ทรัพยากรความหลากกลาย

ทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวฒันธรรม เพือ่พฒันาตอยอดและสรางองคความรูใหมเพือ่

ถายทอด สูชุมชน/สังคม 

  3)  งบประมาณท่ีใชในการสงเสริม สนับสนุนงานวิจัยยังไมเพียงพอตอความ

ตองการ 

  4)  ขาดแคลนเคร่ืองมือวิเคราะหข้ันสูงในการทํางานวิจัย 

  5)  ขาดประสบการณในการเขียนบทความวชิาการ และการนําเสนอผลงานวจัิย 

  6)  คณาจารยยังขาดเจตคติตอการสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อสรางกาวหนาในกับ

มหาวิทยาลัย และตอตนเอง 
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 1.4 ดานการบริการวิชาการ  

  จุดแขง็  

  1)  มีองคความรูทางวิชาการท่ีหลากหลายและทันสมัยเพื่อใหบริการวิชาการ 

  2)  มีหนวยงานเฉพาะทางท่ีรองรับงานบริการวชิาการแกสงัคม เชน ศนูยภาษา 

ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูยวทิยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต ศนูยพฒันาวชิาชีพครู ศนูย

พฒันาทรัพยากรมนุษย และหนวยงานบริการวชิาการ 

  จุดออน  

  1)  ขาดหนวยงานท่ีรบัผดิชอบท่ีกาํหนดนโยบายดานการบริการวชิาการ 

  2)  งบประมาณสาํหรับการสนับสนุนการบริการวชิาการยังไมเพยีงพอ 

  3)  การใหบริการวิชาการไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน/สังคม 

  4)  ขาดการบูรณาการการเรียนการสอน การวจัิย เขากบัการใหบริการวชิาการ 

  5)  ขาดความเช่ือมโยงในการใหบริการวชิาการระหวางมหาวทิยาลยักบัชุมชน 

 1.5 ดานการทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒธรรม  

  จุดแขง็  

  1) มีหนวยงานทําหนาท่ีหลักเกี่ยวกับกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยตรง 

  2)  กจิกรรมทางดานศลิปะและวฒันธรรมเมืองเพชรไดรบัการยอมรับจาก

หนวยงานภายนอก 

  3)  มีบคุลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถในดานศลิปะและวฒันธรรม 

  4)  มีผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอกท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

  จุดออน  

  1)  ขาดการบูรณาการองคความรูดานศลิปะและวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน 

การวจัิย และการใหบริการวชิาการ 

  2)  ขาดการประสานงานความรวมมือของหนวยงานภายในมหาวทิยาลยัเพือ่

สรางสรรคงานดานทํานุศลิปะและวฒันธรรม 

  3)  ขาดแคลนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการทํางานวิจัยดานทํานุศิลปะและ

วฒันธรรม 

  4)  ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน 

  5)  เปาหมายการอนุรักษ พัฒนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมยังไมชัดเจน 
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2. ปจจัยภายนอก  

 2.1 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  โอกาส  

  1)  มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพในการรองรับการเปลีย่นแปลงและความกาวหนา

อยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2)  มหาวทิยาลยัสามารถนําความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชให

เกดิประโยชน ในการบริหารจัดการ 

  อปุสรรค  

  1)  ความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็ว ทําใหการพฒันาขีดความสามารถในการทํางานของคนไมทนัการเปลีย่นแปลง 

  2)  งบประมาณ เพื่อการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอ 

  3)  การถายทอดความรู ขอมูล ขาวสาร เกีย่วกบัความเจริญกาวหนาและการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมท่ัวถึง 

  4)  บุคลากรท่ีรบัผดิชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการพฒันาศกัยภาพใน

การทํางาน อยางตอเน่ือง 

 2.2 ดานการเมือง  

  โอกาส  

  1)  นโยบายการเปลีย่นแปลงระบบการบริหารของประเทศ ท่ีสงเสริมให

มหาวทิยาลยัมีอสิระ ในการบริหารจัดการมากข้ึน 

  อปุสรรค  

  1) การเปลีย่นแปลงทางการเมืองของประเทศ สงผลใหการดาํเนินงานตามแผน

ของมหาวทิยาลยัมีความคลาดเคลือ่น เชน  นโยบายการเปนมหาวทิยาลยัในกาํกบั นโยบายการ

ปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา เปนตน 

  2)  การเปดเสรีทางการศกึษา เชน การแขงขันศกัยภาพการจัดการศกึษาของ

มหาวทิยาลยัท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 2.3 ดานเศรษฐกิจ  

  โอกาส  

  -  มหาวิทยาลัยมีความม่ันคงของงบประมาณเงินรายไดอยูในเกณฑพอใช 

  อปุสรรค  

  -  การใชจายเงินงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ดานสังคม/ สภาพแวดลอม  

  โอกาส 

  1)  คานิยมในการเขาศกึษาระดบัอดุมศกึษาของนักเรียน / นักศึกษา 
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  2)  เจตคติของบุคคลท่ัวไปและบุคคลภายนอกท่ีมีตอมหาวิทยาลัย เชน 

ผูปกครอง นักเรียนผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต 

  3) เจตคตดิานวชิาการ ดานการใหบริการ ดานคณุธรรม ดานคณุภาพบัณฑิต 

จริยธรรม ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

  อปุสรรค  

  1)  สถานการณปญหาสงัคมรอบมหาวทิยาลยั 

  2)  ปญหาแหลงอบายมุข 

  3)  ปญหายาเสพติด 

  4)  ปญหาการม่ัวสุมและการมีเพศสัมพันธของวัยรุน 

  5)  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  6)  ปญหาการจัดการหอพกัเอกชนรอบมหาวทิยาลยั 

 2.5 ดานการแขงขนั  

  โอกาส  

  1)  เปนสถาบันการศกึษาท่ีมคีวามหลากหลายทางวชิาการ 

  2)  มีการพฒันาองคกรและคณุภาพการใหบริการอยางตอเน่ือง 

  3)  มีศูนยใหบริการทางการศึกษาในจังหวัดตางๆ ท่ีมีความตองการของผูเรียน 

  อปุสรรค 

  1)  คณุภาพและมาตรฐานการปฏิบตัริาชการของแตละหนวยงานยังไมเทาเทียมกนั 

  2)  ศักยภาพในการแสวงหานักศึกษาของแตละคณะ/หลักสูตรมีความ          

แตกตางกัน 

  3)  ศกัยภาพในการแสวงหางบประมาณของแตละหนวยงานแตกตางกนั 

  4)  มีสถาบันการศกึษา/คูแขงอยูใกลมหาวิทยาลัย 

 

3. วิสัยทัศน  

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  เปนคลังปญญาและเปนท่ีพึ่งของทองถิ่น  มี

ความม่ันคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. พันธกิจ  

 4.1 สรางความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 

 4.2 ผลิตบัณฑิต โดยสรางคุณธรรมนําความรู มีสํานึกในความเปนไทย มีความรักและ

ผูกพันตอทองถิ่น 

 4.3 เสริมสรางความเขมแข็งวิชาชีพครู 

 4.4 เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน และผูนาํชุมชน ผูนาํการศกึษาผูนาํศาสนาและ

นักการเมืองทองถิ่น 
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 4.5 เสริมสรางและพฒันาความรวมมือกบัองคกรภายใน และตางประเทศเพือ่พฒันา

การศกึษา และพฒันาทองถิน่ 

 4.6 ศกึษา วจัิย  สงเสริมและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํริ  

 4.7 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  

 

5. เปาประสงคในการพัฒนา  

เปาประสงค 

ลําดับ

ความสาํคญัใน

การพฒันา 

1.  บัณฑิตท่ีม่ีคุณธรรมนําความรู  ตรงความตองการของชุมชน สังคม และ

ประเทศ  

5 

2.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนแหลงสรางและพัฒนาองคความรู ท่ี

ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลางและประเทศ 

5 

3.   มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรเีปนศนูยกลางการบริการวชิาการเปนแหลง

อนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเปนประโยชนตอ

ชุมชน สงัคม และประเทศ 

4 

4.   มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรเีปนองคกรท่ีมรีะบบการบริหารจัดการตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

4 

 

6. ประเด็ นยุทธศาสตร / กลยุทธ / มาตรการ/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 

มาตรการ / โครงการ 

การผลติบัณฑิตทีม่ี

คณุธรรมนําความรู 

 

6.1  การผลิตบัณฑิตโดย

เนนผลิตในกลุม

สาขาวชิาการทองเท่ียว  

อตุสาหกรรมและ

คุณภาพชีวิต 

6.1.1  จัดทําแผนการพฒันาการผลติบัณฑิตทุกกลุมสาขาวชิาท่ี

ชัดเจนท้ังปริมาณและคุณภาพท้ังท่ีเปนทิศทางรวมและทิศทาง

เฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการกําลังคน

ของประเทศและการพฒันาประเทศ  นโยบายการกระจาย

โอกาสทางการศกึษารวมท้ังศกัยภาพพืน้ฐานของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเพชรบุร ี โดยเนน 

1) การผลิตบัณฑิตกลุมสาขาวิชาดานการทองเท่ียว 

2) การผลติบัณฑิตกลุมสาขาวชิาดานอตุสาหกรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 

มาตรการ / โครงการ 

3)   การผลิตบัณฑิตกลุมสาขาวิชาดานคุณภาพชีวิต 

4) การผลิตบัณฑิตภาคพิเศษและโครงการพิเศษ  

5) การจัดการศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา  ตอบสนอง

กลุมเปาหมายท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ในสาขา

ตามความเช่ียวชาญและศกัยภาพของมหาวทิยาลยั  

6.1.2  พัฒนาหลักสูตรสรางช่ือเสียง โดยใชความเปนเลิศในทาง

วชิาการในสาขาวชิาท่ีมหาวทิยาลยัมีความเช่ียวชาญเปนพเิศษ 

ใหเปนหลักสูตรท่ีเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับใน

ระดบัประเทศ 

6.2  การพฒันา

กระบวนการผลติและ

สงเสริมวทิยฐานะครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

6.2.1  จัดทุนสนับสนุนนักเรียนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพยใน

ทองถิน่ใหเขาเรียนในสาขาวชิาชีพครู 

6.2.2  จัดอบรมสงเสริมวทิยฐานะครูและบุคลากรทางการศกึษา 

6.2.2  จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  และจัดจางบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงมาทําหนาท่ีสอน 

6.3  การพฒันาศกัยภาพ

นักศึกษาใหเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนํา

ความรู    

6.3.1  สงเสริมการทํางานระหวางการเรียน สรางเครือขายเพือ่การ

เรียนรูรวมกนั  และกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญั 

6.3.2 สงเสริมศกัยภาพนักศกึษาดานคณุธรรม จริยธรรมและทักษะ

ชีวิต 

6.3.3  พฒันาการศกึษาระบบ e-Learning 

6..3.4  สงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.3.5  พฒันาศกัยภาพและความสามารถดานภาษาแกนกัศกึษา 

1) ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  

2) สอบวดัความสามารถดานภาษาองักฤษ สาํหรับนักศกึษา

และบัณฑิต  

3) จัดกจิกรรมสงเสริมและแลกเปลีย่นการเรียนรูดานภาษา

แกนักศึกษา 

6.3.6   จัดตั้ง "สถาบันภาษา” 

6.4  การพฒันา

กระบวนการผลติ

บัณฑิต 

6.4.1  จัดตั้งศูนยการศึกษาตอเน่ือง  เพื่อโดยใชประโยชนจาก ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และศูนยวิทยาศาสตร ฯ 

6.4.2  สรางเครือขายในการจัดการศกึษาท่ีมคีณุภาพท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในและตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 

มาตรการ / โครงการ 

6.4.3  พฒันาระบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ของนักศกึษา และกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญั 

เพื่อเสริมสรางใหเปนผูท่ีคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ

สามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต  

6.4.4   การพฒันากระบวนการสนับสนุนการเรียนรูและพฒันา

ศกัยภาพผูเรียน  

1) การจัดใหมรีะบบและสิง่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู การ

พฒันาศกัยภาพผูเรียนและการเรียนรูดวยตนเองท่ี

เหมาะสม 

2) การดาํเนินการใหเกดิความพรอมในดานตางๆ ท้ังบุคลากร 

อปุกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคตางๆ   

หลักสูตรและสื่อการสอนตางๆ   

3)   จัดตั้งระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อ

สรางองคความรู และสืบ

สานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

 

6.5  การพฒันาโครงสราง

และระบบบริหาร

จัดการการวจัิย 

6.5.1 จัดตั้ง"กองทุนวจัิย มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี" 

6.5.2  สรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการวจัิย เชน การประกวด

ผลงาน คาตอบแทนท่ีเหมาะสม ประกาศเกยีรตคิณุ 

6.5.3  จัดตั้งกลุมการวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัยเปนทีม เปนชุด

โครงการ  วจัิยบูรณาการ 

6.5.4  จัดใหมีเครือขายความรวมมือดานวิจัยกับภาครัฐและเอกชน

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

6.5.5  พฒันาระบบฐานขอมูลงานวจัิย 

6.5.6  ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายดานแนวโนมความตองการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษา  การพฒันาบุคลากร  การเพิม่ประสทิธภิาพ

การทํางาน และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน 

6.5.7  สนับสนุนใหมกีารเช่ือมโยงกบัระบบการเรียนการสอนระดบั

บัณฑิตศึกษาและสรางระบบการนําผลงานวิจัยสูชุมชนและ

การขยายผลเชิงพาณิชย 

6.5.8  สงเสริมใหนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแกชุมชนและสังคม 

6.5.9  พฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยสนิทางปญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 

มาตรการ / โครงการ 

6.6 การสรางและพฒันา

นักวิจัยอยางตอเน่ือง 

6.6.1 พฒันาและสรางนักวจัิยรุนใหม  

6.6.2  จัดใหมีระบบผูชวยวิจัยและระบบผูชวยสอน ระบบท่ีปรึกษา

งานวิจัย 

6.6.3  สงเสริมนักวจัิยใหมจีรรยาบรรณในการวจัิย 

6.6.4  สงเสริมการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกตท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรสรางช่ือเสียง 

6.7  การสบืสานโครงการ

อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 

6.7.1 จัดตั้งศูนยการศึกษาและถายทอดความรูโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

6.7.2  ศกึษา ถายทอด โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสู

ประชาชน และชุมชน 

การบริการวิชาการและ

การทาํนุบาํรุง

ศลิปวัฒนธรรม และภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

6.8   การพฒันาระบบ 

กลไก ปจจัยสนับสนุน

การใหบริการวชิาการ 

6.8.1 การบริการวชิาการสนองยุทธศาสตรกลุมจังหวดั/จังหวัด/

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6.8.2   จัดตัง้ศนูยบริการวชิาการ  มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี  

6.8.3 จัดทําโครงการบริการวชิาการในลกัษณะบูรณาการ  

6.8.4 บริการวชิาการ "คลินิกเทคโนโลยี" 

6.8.5 การศึกษารณรงคและแกไขปญหาเอดส และยาเสพติด 

6.8.6 โครงการสงเสริมการพฒันาคณุภาพชีวติ     

6.8.7  สรางเครือขายงานบริการวชิาการกบัหนวยงานท้ังหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

6.9  การสงเสริมและ

อนุรกัษศลิปวฒันธรรม/

ภูมิปญญาทองถิ่น  

6.9.1 โครงการรวบรวมและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น 

6.9.2  จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน 

6.9.3  พัฒนาระบบคลังภูมิปญญาและองคความรูของทองถิ่นรวมกับ

ปราชญชาวบาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 

มาตรการ / โครงการ 

การบริหารจัดการองคกร

อยางมีประสทิธภิาพ 

 

6.10  การพฒันา

โครงสรางการบริหาร

และระบบบริหารตาม

แนวทางการบริหาร  

จัดการบานเมืองท่ีดี 

6.10.1   การสนับสนุนการจัดการศกึษา 

6.10.2 จัดตัง้ศนูยประสานงานราชการใสสะอาด  

6.10.3 จัดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมภายใน  

6.10.4 จัดตัง้สวนราชการภายในสาํนักงานอธกิารบด ีระดบัศนูย 

สถาบัน สาํนัก  ระดบัคณะ 

6.10.5 การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏิบตังิานและการบริหารดาน

ตางๆ ภายใตหลกัการการบริหารจัดการท่ีดี 

6.11  การพฒันาระบบการ

บริหารการบุคคลและ

พฒันาทรัพยากร

มนุษย 

6.11.1   เปลีย่นแปลงระบบบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา พ.ศ.   2548  

6.11.2  จัดทํากรอบอัตรากําลังท้ังสายผูสอนและสายสนับสนุน

วชิาการ  ป 2549 - 2552 

6.11.2 พฒันาระบบบริหารความรูภายในมหาวทิยาลยั 

6.11.3 จัดทําแผนพฒันาศกัยภาพคณาจารยและบุคลากร  

6.12  การพฒันาระบบ

การเงินและบัญชี  

การงบประมาณและ

การพสัดุ 

6.12.1   พฒันาและปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

6.12.2 จัดทําแผนการใชจายและการรายงานผลการใชเงนิ

งบประมาณแผนดนิและเงนิรายได 

6.12.3 ปรับปรุงระเบียบวธิกีารงบประมาณมหาวทิยาลยัราชภัฏ

เพชรบุรี 

6.12.4 ปรับปรุงระบบบริหารการเงนิและบัญชี 

6.12.5 พฒันาระบบบัญชีตนทุนผลผลติตอหนวย ใหสามารถ

รายงานตนทุนหรือคาใชจายรายหลกัสตูรของการจัด

การศกึษาและกจิกรรมการบริหาร 

6.12.6 พฒันาระบบการจัดการรายไดเพือ่พึง่ตนเอง 

6.13  การพฒันาโครงสราง

พืน้ฐาน 

6.13.1 ปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณปูการและโครงสราง

พื้นฐานดานตาง ๆ  เพื่อแกปญหาดานกายภาพท้ังระยะสั้น

และระยะยาว 

6.13.2 ปรับปรุงแผนแมบทการใชพืน้ท่ี ระบบสาธารณปูโภคและ

โครงสรางพื้นฐานดานตางๆ 

1) ปรับปรุงระบบจราจรในมหาวทิยาลยั  

2) ปรับปรุงระบบสขุาภิบาล/ระบบการจัดเกบ็/กําจัดขยะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 

มาตรการ / โครงการ 

3) ปรับปรุงระบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  

6.14  การพฒันาระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและจัดการ 

6.14.1 โครงการพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ 

(MIS) 

6.14.2  ขยายและพฒันาเครือขายภายในและภานอกเพือ่ยกระดบั

การใหบริการท่ีมปีระสทิธภิาพ 

6.15  การพฒันาระบบการ

ประกนัคณุภาพ และ

ระบบการประเมินผล 

6.15.1   ปรับปรุงระบบการประเมินผูบริหารระดบัตางๆ  

6.15.2   จัดระบบการใหคาํรับรองปฏิบตัริาชการ) 

6.15.3   พฒันาระบบรายงานผลการปฏิบตัริาชการท่ีมปีระสทิธภิาพ 

 



ตารางที่  1  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ภารกิจดาน ตัวชี้วัด หนวยนับ
 ผลงาน
ที่ผานมา
(2551)

 เปาหมาย
ป 2552

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. การจัดการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. การจัดการศึกษาภาค กศ.บป. คณะครุศาสตร

  - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,881 2. การจัดการศึกษาภาคสมทบ คณะครุศาสตร

  - จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม คน 1,970 3. การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร

  - จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 6,654 4. การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 5. การผลิตบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร

   - ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบรอยละ 75

รอยละ 60       75        6. การผลิตบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร

   - รอยบะ 75 ของนายจางมีความพึงพอใจตอผล
การทํางานของผูสําเร็จการศึกษา

รอยละ 78       75        7. งานบริหารสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

   - ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 80

รอยละ -          80        9. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

10. บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

11. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12. บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมซอฟทแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14. บริหารจัดการสํานักงานคณะดาน คาใชสอย วัสดุ (สมทบ) คณะมนุษยศาสตรฯ
15. บริหารจัดการสํานักงานคณะดานคาใชสอย วัสดุ (กศ.บป.) คณะมนุษยศาสตรฯ
16. บริหารจัดการสํานักงานคณะดานคาใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค คณะมนุษยศาสตรฯ
17. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรฯ
18. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ
19. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. คณะมนุษยศาสตรฯ
20. สนับสนุนุการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ(สมทบ) คณะมนุษยศาสตรฯ
21. จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทั่วไปสําหรับผูบริหาร  (EX-BBA) คณะวิทยาการจัดการ
22. จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทั่วไปสําหรับผูบริหารสมัยใหม (MM-BBA) คณะวิทยาการจัดการ
23. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
24. บริการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ
25. บริการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา ภาคสมทบ/พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
26. บริหารจัดการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
27. ปรับปรุงหองสมุดและตกแตงบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
28. สนับสนุนการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
29. ปรับปรุงหอง 224 คณะวิทยาการจัดการ
30. การจัดการศึกษาภาคบุคลากรประจําการ คณะวิทยาศาสตรฯ
31. การจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตรฯ
32. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ
33. การบริหารจัดการสวนสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรฯ
34. บริหารจัดการสวนศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรฯ
35. บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
36. บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
37. บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคสมทบ / พิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
38. บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
39. สงเสริมการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
40. งานสอบคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. สํานักสงเสริมฯ
41. งานสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ สํานักสงเสริมฯ
42. สอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา สํานักสงเสริมฯ

โครงการ/กิจกรรม

(1)



ตารางที่  1  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ภารกิจดาน ตัวชี้วัด หนวยนับ
 ผลงาน
ที่ผานมา
(2551)

 เปาหมาย
ป 2552

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

43. งานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ
44. งานบริหารทั่วไป สํานักวิทยบริการฯ
45. สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร งบกลาง
46. งานจัดการศึกษาศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชน ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต
47. การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ
48. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ศูนยการศึกษาหัวหิน
49. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ศูนยการศึกษาหัวหิน
50. การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา(1) ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน
51. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ศูนยใหการศึกษานครปฐม
52. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ศูนยใหการศึกษานครปฐม

2. การวิจัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. งานบริหารงานวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ

  - จํานวนโครงการวิจัยใหม โครงการ 20      
  - จํานวนโครงการวิจัยที่อยูในระหวางดําเนินงาน โครงการ 30      
  - จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ โครงการ 15      

   - จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการสืบสานและขยายผล

โครงการ 10        

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
   - จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสาร
หรือนําไปอางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
นําไปใชงาน

โครงการ 10        

   - จํานวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา

ผลงาน 1          

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
   - รอยละ 85 โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลงาน 85        

3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. งานบริหารงานวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ

  - จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา เรื่อง 60      
  - จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 20      
  - จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 1,700 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
  - ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 75 รอยละ 75      
   - ผุเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 90

รอยละ 90        

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
   - รอยละ 90 ของงานโครงการแลวเสร็จตามเวลา
ที่กําหนด

รอยละ 90        

   - รอยละ 90 ของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 90        

(2)



ตารางที่  1  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ภารกิจดาน ตัวชี้วัด หนวยนับ
 ผลงาน
ที่ผานมา
(2551)

 เปาหมาย
ป 2552

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

4. การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. งานบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมฯ

  - รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80      2. งานประชุมสภาวิชาการ สํานักสงเสริมฯ

   - จํานวนกฏ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ไดรับการปรับ
ปรุบแกไขและจัดทําขึ้นเพื่อการบริหาร

ฉบับ 5          3. เงินคาครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะหนวยสนับสนุน) งบกลาง

  - จํานวนบุคลากรที่ไดรับการยกยองเชญิชูเกียรติ คน 3        4. จางเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบสวนกลาง งบกลาง

  - รอยละของการใชจายงบประมาณ รอยละ 92      5. จางเหมายามรักษาความปลอดภัย งบกลาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 6. บริการาธารณูปโภคสวนกลาง งบกลาง

  - ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับ 4        7. บริหารงานกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน

   - ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการ

ระดับ 4          8. บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

   - ระดับความสําเร็จของการลดรอบระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน

ระดับ 4          9. บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

   - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ระดับ 4          10. บริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน

11. บริหารงานวิทยาเขตโปงสลอด กองกลาง

12. บริหารงานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน
13. บริหารงานสภาคณาจารย กองกลาง
14. บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน กองกลาง
15. บริหารจัดการงานบริหารคลังและทรัพยสิน(งานทรัพยสิน) กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี
กองกลาง

16. บริหารจัดการงานบริหารคลังและทรัพยสิน(งานบริหารคลัง) กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี

กองกลาง

17. บริหารจัดการงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

18. บริหารจัดการงานประชุมและการประชาสัมพันธ(งานประชาสัมพันธ) กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

19. บริหารจัดการงานประชุมและการประชาสัมพันธ(งานสภาฯ) กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี

กองกลาง

20. สนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาจีน สวนบริหารและอํานวยการกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

22. สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต สํานักสงเสริมฯ
23. สวนบริหารและอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
24. สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี งบกลาง
25. งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สํานักสงเสริมฯ
26. บริหารจัดการงานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
29. จัดหา Software ลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
30. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
31. ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
32. พัฒนาเครือขายภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
33. พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
34. งานบริหารงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมฯ

(3)
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ป 2552

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รอยละ 59.90 80.0   1. การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร

2. การสนับสนุนเครือขายการวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนลาง กลุม 2 คณะครุศาสตร

รอยละ 2.80 3.0     3. การอบรมพัฒนาครูประจําการดานการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู คณะครุศาสตร

4. โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของเครือขายการวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร

รอยละ 43.40 50.0   5. โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป) นักศึกษาทุน คณะครุศาสตร

6. โครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหารคณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

รอยละ - 75.0   7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสูความเปนเลิศในวิชาชีพ คณะครุศาสตร

รอยละ 80.30 82.0     
8. โครงการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ(สากล) คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

รอยละ -9.90 2.4     9. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

รอยละ -1.45 2.4     10. โครงการพัฒนาหองสมุดคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

11. โครงการอบรมและประชาสัมพันธวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี คณะครุศาสตร

คน 527 500 12. นักศึกษาครุศาสตรรูปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร

หลักสูตร 3 5
13. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2551 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
คณะครุศาสตร

14. พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร

หลักสูตร 3 5 15. พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ คณะครุศาสตร

16. พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาเอกคณิตศาสตร คณะครุศาสตร
17. พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษาครู ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร

คน 10 20 18. พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร

19. สูการเปนนักจิตวิทยาแนะแนวมืออาชีพ คณะครุศาสตร

คน 166 200 20. เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

21. เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร
22. เสริมสรางศักยภาพโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร
23. จัดการเรียนการสอนวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
26. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27. จัดการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
28. จัดอบรมความรูพื้นฐานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการสมัครงานและปจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
30. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
31. สนับสนุนชุมนุมเสริมทักษะวิชาชีพของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
32. โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
33. จัดอบรมผูนํานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
34. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
35. สนับสนุนการกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
36. สนับสนุนการพัฒนาสาขาสูสากล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
37. โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานวิชาการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38. โครงการแนะแนวการศึกษาป 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40. จัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41. จัดหาวัสดุฝกทักษะ นศ. สาขาวิชาเทคโนฯคอมฯอิเล็กฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43. วัสดุกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44. ศึกษาดูงานและปฐมนิเทศ นศ. สาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45. สนับสนุนการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนฯคอมฯอิเล็กฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

1. รอยละการมีงานทําของบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษา 12 เดือน
2. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
3. รอยละของบัณฑิตที่มีรายไดเริ่มตนตอ
เดือนของบัณฑิตที่ไดงานทํา
4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
5. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําในทองถิ่น
6. รอยละของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
7. รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
8. จํานวนนักศึกษาใหมในสาขาวิชาที่เปน
จุดเนนของมหาวิทยาลัย
9. จํานวนหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ
10. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมที่
สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ
11. จํานวนนักเรียนเรียนดีที่ขาดแคลนใน
ทองถิ่นที่ไดรับทุนการศึกษา
12. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับการพัฒนา

1.1 การผลิตบัณฑิตโดย
เนนผลิตในกลุมสาขาวิชา
การทองเที่ยว  
อุตสาหกรรมและคุณภาพ
ชีวิต
1.2 การพัฒนา
กระบวนการผลิตและ
สงเสริมวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.3 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่
มีคุณธรรมนําความรู
1.4 การพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต

1. ยุทธศาสตรการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรมนํา
ความรู

(4)
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46. สนับสนุนงานบริหารสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47. ใหทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขามาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

48. การฝกงานดานเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49. กีฬาระหวางคณะ (ดอนขังใหญเกมส) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

50. กีฬาสัมพันธนองพี่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

51. โครงการจัดทําวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

52. โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการฝกงานตางประเทศ (IAESTE Thailand) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53. โครงการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษาเทคโนฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

54. โครงการสุขภาพดีนักศึกษาเทคโนฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

55. ดนตรีตานภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

56. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

57. ปจฉิมนิเทศและจัดหางานใหแกนักศึกษาเทคโนฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

58. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ

59. การจัดการศึกษาสําหรับนักบริหารการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรฯ

60. การจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรฯ

61. จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน คณะมนุษยศาสตรฯ

62. จัดซื้อครุภัณฑ คณะมนุษยศาสตรฯ

63. จัดซื้อวัสดุดนตรีไทย และดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรฯ

64. จัดหาครุภัณฑประจําหองสมุดกฎหมาย(หองคลินิคกฎหมาย)สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

65. บริหารจัดการสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรฯ

66. บริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรฯ

67. ปายนิเทศกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรฯ

68. พัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

69. การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อสงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมฯของภาษา คณะมนุษยศาสตรฯ

70. กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาตางชาติ คณะมนุษยศาสตรฯ

71. คายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ

72. ฝกประสบการณวิชาชีพและนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะมนุษยศาสตรฯ

73. พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาตางชาติ คณะมนุษยศาสตรฯ

74. พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

คณะมนุษยศาสตรฯ

75. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรฯ

76. พัฒนาคุณภาพดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ

77. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

78. พัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

79. พัฒนานักศึกษาในแตละสาขาวิชาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เชาวปญญา คณะมนุษยศาสตรฯ

80. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรฯ

81. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรฯ

82. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพนักศึกษาและคณาจารยสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

83. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชานาฎยการแสดง คณะมนุษยศาสตรฯ

84. พัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

(5)



ตารางที่  2  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ
 

ผลงาน
ที่ผาน

 
เปาหมาย
ป 2552

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

85. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตรฯ

86. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรฯ

87. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรฯ

88. พัฒนาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรฯ

89. ศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรฯ

90. สนับสนุนทุนนักศึกษาเรียนดี คณะมนุษยศาสตรฯ

91. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ พ.ศ.2552 (ปนน้ําใจจากพี่สูนอง) คณะมนุษยศาสตรฯ

92. จัดทําวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2552 คณะมนุษยศาสตรฯ

93. จัดทําเอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาตาง ๆ คณะมนุษยศาสตรฯ

94. จัดนิทรรศการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรฯ

95. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ คณะมนุษยศาสตรฯ

96. นิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลปและออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรฯ

97. ปฐมนิเทศ สัมมนาและนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ

98. ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

99. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

100. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรฯ

101. พัฒนาสาขาวิชาสูความเปนเลิศ คณะมนุษยศาสตรฯ

102. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรฯ

103. ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรฯ

104. สรางเครือขายบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรฯ

105. การเขียนแผนธุรกิจและการจัดทํางบการเงิน สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

106. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการบัญชี รุนที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ

107. การเตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

108. การพัฒนาทักษะและวิชาการดานนิเทศศาสตร ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

109. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการนําเสนอ คณะวิทยาการจัดการ

110. การอบรมมารยาทไทย คณะวิทยาการจัดการ

111. จางนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเปนผูชวยอาจารย คณะวิทยาการจัดการ

112. แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร รุนที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ

113. พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

114. พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

115. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ

116. ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาและนันทนาการ สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

117. อบรมการใชโปรแกรม SPSS สําหรับการวิจัย สําหรับนักศึกษาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

118. อบรมจริยธรรมนักศึกษานิเทศศาสตร ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

119. อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

120. BC Camp 2009 คณะวิทยาการจัดการ

121. การจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาการจัดการ

122. การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

123. การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ

124. การจัดสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

125. การตลาดสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ

126. การนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
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127. การแนะแนวนักศึกษาและงานแนะแนว คณะวิทยาการจัดการ

128. การบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

129. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสรางภาพลักษณสําหรับนักบริหาร คณะวิทยาการจัดการ

130. การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมนุม คณะวิทยาการจัดการ

131. การพัฒนาหองสมุดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

132. การศึกษาดูงานนักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ

133. การศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

134. การศึกษาดูงานเพื่อเปดโลกทัศนนักศึกษา MBA คณะวิทยาการจัดการ

135. การศึกษาดูงานและการฝกอบรมเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม คณะวิทยาการจัดการ

136. กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ

137. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาการจัดการ

138. กิจกรรมสงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม คณะวิทยาการจัดการ

139. กีฬาสานสัมพันธนักศึกษาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ

140. กีฬาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ (กีฬาสี BC สัมพันธ 2007) คณะวิทยาการจัดการ

141. กีฬาเอกนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

142. แขงขันทักษะทางคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

143. โครงการคายพัฒนาทักษะชีวิต คณะวิทยาการจัดการ

144. โครงการฝกทักษะการเปนวิทยากรสาขาทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

145. โครงการฝกอบรมแนวโนมของการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

146. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 6 สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ

147. โครงการศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ

148. โครงการอาสาบริการชุมชนสาขาทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

149. นิเทศศาสตรรักษสิ่งแวดลอม คณะวิทยาการจัดการ

150. ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

151. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

152. สนับสนุนการฝกทักษะนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

153. สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

154. สานสัมพันธฉันทนองพี่ชาวบัญชี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

155. อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

156. อบรมการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการ

157. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต" คณะวิทยาการจัดการ

158. การประชาสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรฯ

159. การปจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตรฯ

160. การพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรฯ

161. การพัฒนาหลักสูตรการแพทยแผนไทยโดยมีสวนรวม คณะวิทยาศาสตรฯ

162. สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรฯ

163. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรฯ

164. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ

165. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตรฯ

166. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรฯ

167. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรฯ

168. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรฯ
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169. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรฯ

170. สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรฯ

171. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาศาสตรฯ

172. วัฒนธรรมสัมพันธชุมชน คณะวิทยาศาสตรฯ

173. การปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตรฯ

174. การประกวดนักศึกษาดีเดน คณะวิทยาศาสตรฯ

175. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ วิทยาศาตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตรฯ

176. การสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ

177. การสรางคานิยมทางวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ

178. กีฬาดอนขังใหญ คณะวิทยาศาสตรฯ

179. พัฒนาหองสมุด คณะวิทยาศาสตรฯ

180. สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตรฯ

181. คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

182. ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

183. สนับสนุนตํารา และวัสดุประจําวิชาเพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

184. สนับสนุนตํารา และวัสดุประจําวิชาเพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

185. สนับสนุนตําราการคนควาและวัสดุการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

186. สนับสนุนตําราและวัสดุการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

187. ฝกอบรมมารยาททางสังคมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

188. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

189. สนับสนุนเครือขายเพื่อการจัดการเรียนรู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

190. รณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

191. สงเสริมกิจกรรมชมรม กองพัฒนานักศึกษา

192. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

193. โครงการแนะแนวศึกษาตอ สํานักสงเสริมฯ

194. โครงการพัฒนาหลักสูตร สํานักสงเสริมฯ

195. โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานทางวิชาการ สํานักสงเสริมฯ

196. สนับสนุนการพัฒนาสาขาวิชาสูสากล งบกลาง

197. สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู งบกลาง

198. โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา งบกลาง

199. โครงการจัดพิธีไหวครูของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต

200. โครงการกีฬา 5 ศูนย ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต

201. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต

202. พิธีไหวครูของศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขัน ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ

203. กีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางศูนยใหการศึกษา ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ

204. สนับสนุนงานวิชาการ ศูนยการศึกษาหัวหิน

205. พิธีไหวครูประจําป 2552 ศูนยการศึกษาหัวหิน ศูนยการศึกษาหัวหิน

206. การจัดประชุมสัมมนาของนักศึกษา ศูนยการศึกษาหัวหิน

207. กีฬาหาศูนยเกมส ศูนยการศึกษาหัวหิน

208. ศึกษาดูงานของ นศ. ศูนยการศึกษาหัวหิน ศูนยการศึกษาหัวหิน

209. ทําเนียบรุน นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

210. ประกันอุบัติเหตุกลุม นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

(8)



ตารางที่  2  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ
 

ผลงาน
ที่ผาน

 
เปาหมาย
ป 2552

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

211. การอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

212. พิธีไหวครูนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

213. สงเสริมคุณภาพ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

214. สงเสริมศักยภาพ นศ. ดานทักษะความพรอมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

215. อบรมความรูดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายให นศ. สาขานิติศาสตร ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

216. การศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

217. การสัมมนาวิชาการเรื่องภาวะผูนํากับงานสาธารณสุข ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

218. กิจกรรมกลุมสัมพันธ นศ.ใหมและการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

219. กีฬาสัมพันธสรางสรรคสามัคคี "หาศูนยเกมส" ครั้งที่ 5 ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

220. จัดทําเอกสารวิชาการเผยแพรความรูสู นศ. ชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

221. จัดสวัสดิการเพื่อสงเสริมสุขภาพอาจารยและนักศึกษา ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

222. พิธซีอมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจากสํานักจัดการศึกษาภายนอก ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

223. ศึกษาดูงานตางประเทศหลักสูตร รปม. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

224. ศึกษาดูงานและสัมมนา นศ. ป.โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

225. สนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

226. สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพของ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

227. สนับสนุนการศึกษาดูงานของ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

228. สนับสนุนการสัมมนาของ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

229. สัมมนาการบริหารการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ:ภูมิภาคตะวันตก ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

230. สานสัมพันธพี่นอง นศ.ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

231. สืบคนขอมูลประกอบการเรียนและการทําวิทยานิพนธ ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

232. เสริมศักยภาพ นศ. บัณฑิตศึกษา (ป.โทบริหารการศึกษา) ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

233. พัฒนานักศึกษา ศูนยใหการศึกษานครปฐม

รอยละ 9.80 20.0   1. การวิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร

2. ติดตามบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรื่อง - 1        3. สนับสนุนอาจารยทําวิจัยในชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. พัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการวิจัย คณะมนุษยศาสตรฯ

รอยละ - 20.0     
5. ศึกษาและถายทอดความรูตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงแกทองถิ่นและ
สังคม

คณะมนุษยศาสตรฯ

เรื่อง 11 12 6. สนับสนุนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

7. สนับสนุนศูนยวิจัยและขอมูลทองถิ่น คณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง 8 10 8. การสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรฯ

9. การอนุรักษพรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระเทพรัตนราชสุดา คณะวิทยาศาสตรฯ

10. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง 3 5 11. ติดตามภาวะการมีงานทําของงบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552 กองนโยบายและแผน

12. สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน

เรื่อง 3 5 13. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552 กองนโยบายและแผน

14. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิต สํานักสงเสริมฯ

15. โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สํานักสงเสริมฯ

ครัวเรือน 115   120    16. วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมฯ

17. สนับสนุนเงินอุดหนุนทุนวิจัย สถาบันวิจัยฯ

18. โครงการพัฒนาบุคลากรการวิจัย สถาบันวิจัยฯ

1. รอยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นและ/หรือไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์
 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
3. รอยละของงบประมาณดานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
4. จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก
แหลงทุนภายนอก
5. จํานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันของจังหวัดภาค
กลางตอนลาง
6. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการขยายผล
และนําไปประยุกตใชในพื้นที่ และในประเทศ
7. จํานวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ 
สืบสาน และขยายผล
8. จํานวนครัวเรือนไดรับการถายทอดความรู
จากการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

2.1 การพัฒนาโครงสราง
และระบบบริหารจัดการ
การวิจัย
2.2 การสรางและพัฒนา
นักวิจัยอยางตอเนื่อง
2.3 การสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2. ยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสรางองค

ความรู
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19. โครงการพัฒนาและสรางจิตสํานึกปลูกปาเฉลิมพระเกียรติหมูบานโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน

สถาบันวิจัยฯ

20. จัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด สถาบันวิจัยฯ

21. ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสูการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยฯ

22. นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สถาบันวิจัยฯ

23. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกิจกรรม “กิจกรรม
คายวิชาการ”

สถาบันวิจัยฯ

24. ราชภัฏอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนตระเวนชายแดน สถาบันวิจัยฯ

25. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ (ระยะที่ 2) สถาบันวิจัยฯ

26. อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามแนวพระราชดําริ สถาบันวิจัยฯ

27. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประจําป 2552

สถาบันวิจัยฯ

28. พัฒนาศูนยสารสนเทศทองถิ่น สํานักวิทยบริการฯ

29. สืบสานโครงการพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี สํานักวิทยบริการฯ

30. อุดหนุนทุนวิจัย งบกลาง

31. แนวโนมความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธและ
ชุมพร

ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

32. เรียนรูตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

รอยละ - 80.0   1. โครงการบําเพ็ญประโยชนปลูกปาชายเลน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. โครงการพัฒนาหองสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รอยละ - 10.0   3. โครงการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. โครงการฟงธรรมะกับนักศึกษาเทคโนโลยีฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับ - 5.0     5. สืบทอดประเพณีลอยกระทง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับ - 5.0     7. บริการวิชาการดานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรฯ

8. บริการวิชาการดานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตรฯ

9. คลินิกคอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการ

10. โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอรกับชุมชน คณะวิทยาการจัดการ

11. โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ"การถายภาพขั้นพื้นฐาน" สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

13. อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุชุมชน ครั้งที่2 คณะวิทยาการจัดการ

14. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

15. การจัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ

16. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศาสนา ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ

17. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย (คุณธรรมจริยธรรม) ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ

18. การประชุมสัมมนาการนําเทคนิคใหมมาใชในการวิจัยทางคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

19. จัดทําวารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีชั้นสูง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

20. จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ กองพัฒนานักศึกษา

21. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สํานักสงเสริมฯ

22. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่กองทุนหมูบาน (ระยะที่2) สถาบันวิจัยฯ

23. โครงการจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาล
ตาง ๆ

สถาบันวิจัยฯ

3.1 การพัฒนาระบบ 
กลไก ปจจัยสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการ
3.2 การสงเสริมและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปญญาทองถิ่น

3. ยุทธศาสตรการ
บริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการทางวิชาการ
2. รอยละของโครงการที่สงเสริมและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
3. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการ
บริการวิชาการ
4. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการ
สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
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หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

24. โครงการธรรมทัศนาจร สถาบันวิจัยฯ

25. โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ สถาบันวิจัยฯ

26. โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น สถาบันวิจัยฯ

27. โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สถาบันวิจัยฯ

28. โครงการสงเสริมการเรียนรูศาสนพิธีสําหรับเยาวชนและประชาชน สถาบันวิจัยฯ

29. โครงการอบรมเผยแพรความรูทางวัฒนธรรมสาขาตางๆ  แกนักเรียน  นักศึกษา  และ
เยาวชนตามโครงการ  “โลกวัฒนธรรม”  เพื่อนําไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ

สถาบันวิจัยฯ

30. โครงการอบรมสุนทรียภาพดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย สถาบันวิจัยฯ

31. การบริการวิชาการแกสังคม สํานักวิทยบริการฯ

32. สนับสนุนการบริการวิชาการ งบกลาง

33. โครงการประกวดวาดภาพและคัดลายมือ ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต

34. สนับสนุนการจัดทําโครงการบริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

35. สนับสนุนกิจกรรมสรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

รอยละ 68.10 70.0   1. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

2. พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับ 3       5        3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลและทําเอกสารเผยแพรวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4. ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5. จัดทําแผนกลยุทธและแผนพัฒนาคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรื่อง 6       12       6. ประชุมคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คน 5       9        8. โครงการสนับสนุนอาจารยอบรมดานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับ 3       5        10. สนับสนุนอาจารยทําผลงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12. โครงการจัดทํารายงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับ 2       5        13. พัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ

14. ศึกษาดูงานของคณาจารยและเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรฯ

15. ศึกษาดูงานตางประเทศ (เอเชีย) คณะมนุษยศาสตรฯ

รอยละ - 75.0   16. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ

17. การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

18. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

19. การพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรฯ

20. การประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรฯ

21. การประชุมสรุปงานประจําปของคณะ คณะวิทยาศาสตรฯ

22. สนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา และ
คนควาดวยตนเอง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

23. สนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา และ
พัฒนาตนเอง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

24. จัดหาครุภัณฑเพื่อปรับปรุงหองบรรยาย / หองปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

25. จัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมในหองปฏิบัติการ 312 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

26. จัดหาเครื่องฉายสําหรับหองบรรยาย / ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 การพัฒนาโครงสราง
การบริหารและระบบ
บริหารตามแนวทางการ
บริหาร  จัดการบานเมือง
ที่ดี
4.2 การพัฒนาระบบการ
บริหารการบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.3 การพัฒนาระบบ
การเงินและบัญชี  
การงบประมาณและการ
พัสดุ
4.4 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
4.5 การพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ

1.  รอยละบุคลการสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนา
2.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ
ดําเนินงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ของสวนราชการ
3.  จํานวนระเบียบ ขอบังคับที่มีการทบทวน
และปรับแก
4.  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการยกยอง และ
เชิดชูเกียรติ
5.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
6.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ
7.  รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

4. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ
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27. ตอเติมอาคารเพื่อเพิ่มหองเรียนและหองปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

28. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน กองกลาง

29. การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร กองกลาง

30. ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี

กองกลาง

31. โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและสรางเครือขายประชาสัมพันธ 
งานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

32. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 กองนโยบายและแผน

33. ประชุมปฏิบัติจัดการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายผูบริหารชุดใหม กองนโยบายและแผน

34. ประสานงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน กองนโยบายและแผน

35. จัดทํารายงานประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองนโยบายและแผน

36. บริการสวัสดิการและสุขภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

37. บริหารจัดการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

38. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

39. โครงการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางอาจารยแนะแนวกับมหาวิทยาลัย สํานักสงเสริมฯ

40. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ สํานักสงเสริมฯ

41. โครงการใหทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ สํานักสงเสริมฯ

42. ปฐมนิเทศอาจารยใหมและจัดอบรมทางวิชาการ สํานักสงเสริมฯ

43. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานกลยุทธการ
ใหบริการเชิงรุก

สถาบันวิจัยฯ

44. ศึกษาดูงานดานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ

45. พัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ

46. โครงการความรวมมือทางการศึกษา วิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ งบกลาง

47. จางเหมาดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งบกลาง

48. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งบกลาง

49. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแมบท ICT งบกลาง

50. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนางานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ งบกลาง

51. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต

52. โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของบุคลากรศูนยให
การศึกษาคายธนะรัชต

ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต

53. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศูนยใหการศึกษาภายนอก ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ

54. ศึกษาดูงานของบุคลากรศูนยการศึกษาหัวหิน ศูนยการศึกษาหัวหิน

55. ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักจัดการศึกษาภายนอก ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

56. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

57. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

58. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

59. พัฒนาระบบบริหารขอมูล ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

60. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน

61. พัฒนาบุคลากร ศูนยใหการศึกษานครปฐม

(12)



ตารางที่  3  สรุปงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
                    จําแนกตามภารกิจพื้นฐาน ประเด็นยุทธศาสตรและงบรายจาย

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ประเด็นยุทธศาสตร

การผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณธรรมนํา
ความรู

การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
สรางองค
ความรู

การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

การบริหาร
จัดการ

องคกรอยาง
มีประสิทธิภาพ

รวม

1. งบบุคลากร 115.1584  -              -              -                            -              -          115.1584 22.04      

    1.1  เงินเดือนและคาจางประจํา 77.5545       -               -               -                           -               -           -            -           

    1.2 คาจางชั่วคราว 1.9128         -               -               -                           -               -           -            -           

    1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3.5389         -               -               -                           -               -           -            -           

    1.4 คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 32.1522       -               -               -                           -               -           -            -           

2. งบดําเนินการ 158.8737  38.0658      3.6920        3.0493                      15.5753      60.3825  219.2562 41.97      

    2.1  คาตอบแทน 88.3960       12.1571        0.6246          0.2988                      1.9101          14.9906    14.9906      2.87         

    2.2 คาใชสอย 25.7044       13.2395        1.8423          1.9511                      10.6046        27.6375    27.6375      5.29         

    1.3 คาวัสดุ 30.9361       12.3540        1.2251          0.7905                      3.0606          17.4302    17.4302      3.34         

    1.4 คาสาธารณูปโภค 13.8373       0.3153          -               0.0090                      -               0.3243      0.3243       0.06         

3. งบลงทุน 139.1808  7.3108        -              0.1350                      5.6797        13.1255  152.3064 29.16      

    3.1  คาครุภัณฑ 22.0269       7.3108          -               0.1350                      3.8632          11.3090    11.3090      2.16         

    3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 117.1539     -               -               -                           1.8165          1.8165      1.8165       0.35         

4. งบอุดหนุน 12.3540     2.1325        9.0531        5.0000                      -              16.1856  28.5396   5.46        

5. งบรายจายอื่น 4.0000       2.6200        -              -                            0.5000        3.1200    7.1200      1.36        

รวมทั้งสิ้น 429.5670  50.1292      12.7451      8.1843                      21.7550      92.8136  522.3806 100.00    

รอยละ 82.23         54.01          13.73          8.82                          23.44          17.77      100.00      

งบปรายจาย รวมทั้งสิ้น รอยละ
ภาระกิจ
พื้นฐาน

(13)



ตารางที่  4  สรุปงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
                    จําแนกตามภารกิจพื้นฐาน ประเด็นยุทธศาสตรและหนวยงาน

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ประเด็นยุทธศาสตร

การผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณธรรมนํา
ความรู

การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ

สรางองคความรู

การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

การบริหาร
จัดการองคกร
อยางมี

ประสิทธิภาพ

รวม

คณะครุศาสตร        10.6457             3.7339             0.2000                                -                 0.1380        4.0719 14.7176    2.82          

คณะเทคโนโลยีการเกษตร          2.3005             2.8546             0.0100                                -                 0.3700        3.2346 5.5351      1.06          

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        13.0359             1.5223             0.0500                         0.2113             0.5690        2.3527 15.3886    2.95          

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        11.4422           16.3608             0.3800                         0.0320             2.0700      18.8428 30.2850    5.80          

คณะวิทยาการจัดการ        15.7527             5.6923             1.0000                         0.4110             1.1520        8.2553 24.0080    4.60          

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          8.7162             2.7930             0.0200                                -                 0.0900        2.9030 11.6192    2.22          

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        17.3487             2.0593             0.2400                         0.1400             6.5537        8.9930 26.3417    5.04          

สํานักงานอธิการบดี      286.9378           10.2000             6.2158                         5.0850             6.4728      27.9736    314.9114 60.28        

 - กองกลาง         14.6261                   -                       -                                   -                  0.2400         0.2400 14.8661      2.85           

 - กองนโยบายและแผน           1.4500                   -                  0.0900                               -                  0.8176         0.9076 2.3576        0.45           

 - กองพัฒนานักศึกษา           3.0550              1.5800                   -                              0.0850              1.9152         3.5802 6.6352        1.27           

 - งบกลาง        267.8067              8.6200              6.1258                          5.0000              3.5000       23.2458 291.0525    55.72          

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน          4.6135             0.7200             0.6700                         0.1500             1.6800        3.2200 7.8335      1.50          

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม          1.0635                    -                 3.3093                         1.3930             0.2895        4.9918 6.0553      1.16          

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        11.5972                    -                 0.2000                         0.1000             1.2000        1.5000      13.0972 2.51          

 - สํานักวิทยบริการ 8.6198                            -                  0.2000                          0.1000              0.1000         0.4000 9.0198        1.73           

 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.9774                            -                       -                                   -                  1.1000         1.1000 4.0774        0.78           

สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน        46.1130             4.1930             0.4500                         0.6620             1.1700        6.4750      52.5880 10.07        

 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 2.9740                       0.1900                   -                              0.0585              0.1100         0.3585 3.3325        0.64           

 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ 6.2287                       0.1050                   -                                   -                  0.0750         0.1800 6.4087        1.23           

 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน 5.8967                       0.2500                   -                                   -                  0.0500         0.3000 6.1967        1.19           

 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน 17.3148                     3.4080              0.4500                          0.6035              0.7350         5.1965 22.5113      4.31           

 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม 13.6988                     0.2400                   -                                   -                  0.2000         0.4400 14.1388      2.71           

รวมทั้งสิ้น 429.5670    50.1292         12.7451         8.1843                       21.7550         92.8136    522.3806  100.00      

รอยละ 82.23          54.01             13.73             8.82                            23.44             17.77        100.00      

หนวยงาน/งาน/สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น รอยละ
ภาระกิจ
พื้นฐาน

(14)



ตารางที่  5  สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและแหลงงบประมาณ

หนวย : ลานบาท
เงินงบประมาณ เงินรายได
(งบแผนดิน) บ.กศ. สมทบ/พิเศษ กศ.บป. ป.โท/เอก รวม

คณะครุศาสตร 1.8792          2.4512        0.0604        5.3165        5.0103        12.8384     14.7176     2.82      
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0.7646          2.7626        0.0402        0.3357        1.6320        4.7705        5.5351        1.06      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.0837          5.2366        -              0.7095        8.3588        14.3049     15.3886     2.95      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1.8691          16.4813     1.3425        2.5380        8.0541        28.4159     30.2850     5.80      
คณะวิทยาการจัดการ 1.3252          11.7767     0.7854        6.8635        3.2572        22.6828     24.0080     4.60      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.0470          6.4159        0.0483        0.2292        1.8788        8.5722        11.6192     2.22      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.3319          6.1382        3.9074        2.1955        12.7687     25.0098     26.3417     5.04      
สํานักงานอธิการบดี 269.3506      20.0272     1.3593        17.4345     6.7398        45.5608     314.9114   60.28    
 - กองกลาง -                 4.6661         1.0000         6.1000         3.1000         14.8661        14.8661        2.85       
 - กองนโยบายและแผน 0.6500            1.3000         -              0.4076         -              1.7076         2.3576         0.45       
 - กองพัฒนานักศึกษา 0.3500            4.2259         0.3593         1.2000         0.5000         6.2852         6.6352         1.27       
 - งบกลาง 268.3506        9.8352         -              9.7269         3.1398         22.7019        291.0525      55.72      
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0.5000          1.5335        0.7000        4.8000        0.3000        7.3335        7.8335        1.50      
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 0.4750          -              0.5000        4.0973        0.9830        5.5803        6.0553        1.16      
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0000          3.8972        0.6000        4.7000        2.9000        12.0972     13.0972     2.51      
 - สํานักวิทยบริการ 0.6000            2.1198         0.5000         3.4000         2.4000         8.4198         9.0198         1.73       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.4000            1.7774         0.1000         1.3000         0.5000         3.6774         4.0774         0.78       
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -                -              -              31.6505     20.9375     52.5880     52.5880     10.07    
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -                 -              -              3.3325         -              3.3325         3.3325         0.64       
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -                 -              -              3.8404         2.5683         6.4087         6.4087         1.23       
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -                 -              -              5.1059         1.0908         6.1967         6.1967         1.19       
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -                 -              -              9.9347         12.5766        22.5113        22.5113        4.31       
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -                 -              -              9.4370         4.7018         14.1388        14.1388        2.71       

รวม 282.6263      76.7204     9.3435        80.8702     72.8202     239.7543   522.3806   100.00  

รอยละ 54.10            14.69          1.79            15.48          13.94          45.90          100.00        -        

หนวยงาน รวมทั้งสิ้น รอยละ

(15)



ตารางที่  6  สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวย : ลานบาท
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คา
ตอบแทน

คา
ใชสอย

คา
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

คา
ครุภัณฑ

คา
สิ่งกอสราง

คณะครุศาสตร -            -        -        1.1722      7.1420     2.6265   1.2754   0.0390   0.2500   -           2.2125   -         14.7176   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร -            -        -        1.1559      1.7332     0.9858   1.3275   0.0170   0.3157   -           -         -         5.5351     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -            0.3600  -        2.7956      6.1485     1.2637   1.9221   0.0100   2.8687   -           0.0200   -         15.3886   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -            -        -        5.7836      11.4192   6.7048   5.8286   0.0600   0.3887   -           0.1000   -         30.2850   
คณะวิทยาการจัดการ -            0.0953  -        3.3000      7.8200     4.9376   6.9931   0.0131   0.5490   0.3000     -         -         24.0080   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            -        -        5.3365      2.5298     1.5229   1.5921   0.0492   0.5888   -           -         -         11.6192   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        2.8726      11.7833   3.7268   2.5138   0.3463   3.0425   1.8165     0.2400   -         26.3417   
สํานักงานอธิการบดี 77.5545    1.1943  3.5389  4.7904      22.8331   10.4473 12.5072 13.4880 21.0140 116.8539 23.5698 7.1200   314.9114 
 - กองกลาง -             0.0950    -         3.3691        5.2594       2.5877     3.1773     0.1160     0.0616     -            -          0.2000     14.8661     
 - กองนโยบายและแผน -             -         -         0.3576        0.1770       1.0780     0.6050     0.0500     -          -            0.0900     -          2.3576       
 - กองพัฒนานักศึกษา -             -         -         1.0637        0.2555       1.9539     3.0302     0.0482     0.2837     -            -          -          6.6352       
 - งบกลาง 77.5545      1.0993    3.5389    -             17.1412     4.8277     5.6947     13.2738   20.6687   116.8539    23.4798   6.9200     291.0525    
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -            -        -        0.9500      3.3540     1.0615   2.0764   0.0670   0.3246   -           -         -         7.8335     
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -            -        -        0.3113      0.3400     2.1486   0.7731   -         0.0850   -           2.3973   -         6.0553     
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -            0.0716  -        3.0699      1.0210     2.0498   5.4850   -         1.4000   -           -         -         13.0972   
 - สํานักวิทยบริการ -             -         -         2.5129        0.9790       0.7860     3.3419     -          1.4000     -            -          -          9.0198       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -             0.0716    -         0.5570        0.0420       1.2638     2.1431     -          -          -            -          -          4.0774       
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -            0.1916  -        0.6143      27.2625   15.8666 6.0720   0.0720   2.5090   -           -         -         52.5880   
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -             0.1177    -         -             1.8410       0.5217     0.7116     0.0720     0.0685     -            -          -          3.3325       
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -             -         -         0.1666        3.4415       1.9290     0.4768     -          0.3948     -            -          -          6.4087       
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -             0.0739    -         -             3.9730       1.5048     0.4400     -          0.2050     -            -          -          6.1967       
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -             -         -         -             9.8080       7.9513     3.2505     -          1.5015     -            -          -          22.5113     
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -             -         -         0.4477        8.1990       3.9597     1.1931     -          0.3392     -            -          -          14.1388     

77.5545    1.9128  3.5389  32.1522    103.3866 53.3418 48.3663 14.1615 33.3360 118.9704 28.5396 7.1200   522.3806 
28.5396 7.1200   522.3806 

รอยละ 5.46 1.36 100.00     

งบ
รายจายอื่น

งบอุดหนุน รวมหนวยงาน

รวม

22.04 41.97 29.16
115.1584 219.2562 152.3064

(16)



ตารางที่  7  สรุปงบประมาณรายจาย เงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวย : ลานบาท
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คา
ตอบแทน

คา
ใชสอย

คา
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

คา
ครุภัณฑ

คา
สิ่งกอสราง

คณะครุศาสตร -            -        -        -            0.0950     0.3675   0.2092   -         -         -           1.2075   -         1.8792     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร -            -        -        -            0.0410     0.1986   0.5251   -         -         -           -         -         0.7646     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -            -        -        -            0.4400     0.2381   0.3856   -         -         -           0.0200   -         1.0837     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -            -        -        -            -           0.6500   1.1591   0.0600   -         -           -         -         1.8691     
คณะวิทยาการจัดการ -            -        -        -            -           -         1.3252   -         -         -           -         -         1.3252     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            -        -        -            0.4223     1.1765   1.4482   -         -         -           -         -         3.0470     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        -            0.0330     0.5124   0.4703   0.3163   -         -           -         -         1.3319     
สํานักงานอธิการบดี 77.5545    1.0993  3.5389  -            16.4472   0.9805   5.8567   6.4051   13.7147 116.8539 23.4798 3.4200   269.3506 
 - กองกลาง -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - กองนโยบายและแผน -             -         -         -             0.1020       0.2600     0.2880     -          -          -            -          -          0.6500       
 - กองพัฒนานักศึกษา -             -         -         -             -            -          0.3500     -          -          -            -          -          0.3500       
 - งบกลาง 77.5545      1.0993    3.5389    -             16.3452     0.7205     5.2187     6.4051     13.7147   116.8539    23.4798   3.4200     268.3506    
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -            -        -        -            0.0500     0.2000   0.2500   -         -         -           -         -         0.5000     
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -            -        -        -            0.0942     0.2314   0.1494   -         -         -           -         -         0.4750     
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        -            -           -         1.0000   -         -         -           -         -         1.0000     
 - สํานักวิทยบริการ -             -         -         -             -            -          0.6000     -          -          -            -          -          0.6000       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -             -         -         -             -            -          0.4000     -          -          -            -          -          0.4000       
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -            -        -        -            -           -         -         -         -         -           -         -         -           
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            

77.5545    1.0993  3.5389  -            17.6227   4.5550   12.7787 6.7814   13.7147 116.8539 24.7073 3.4200   282.6263 
24.7073 3.4200   282.6263 

รอยละ 8.74 1.21 100.00     
130.5686

รวม

งบ
รายจายอื่น

งบอุดหนุน รวมหนวยงาน

29.08 14.77 46.20
82.1927 41.7377

(17)



ตารางที่  8  สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (บ.กศ.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวย : ลานบาท
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คา
ตอบแทน

คา
ใชสอย

คา
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

คา
ครุภัณฑ

คา
สิ่งกอสราง

คณะครุศาสตร -            -        -        1.1722      0.0868     0.5419   0.4943   0.0300   0.1260   -           -         -         2.4512     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร -            -        -        1.1559      0.0998     0.6840   0.5674   0.0090   0.2464   -           -         -         2.7626     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -            -        -        2.6856      0.5330     1.0255   0.4966   0.0100   0.4859   -           -         -         5.2366     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -            -        -        5.7836      2.7513     4.2195   3.2381   -         0.3887   -           0.1000   -         16.4813   
คณะวิทยาการจัดการ -            -        -        3.3000      0.5008     4.0663   3.2145   0.0131   0.3820   0.3000     -         -         11.7767   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            -        -        5.3365      -           0.3264   0.1151   0.0492   0.5888   -           -         -         6.4159     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        2.8726      0.7350     2.1151   0.3856   0.0300   -         -           -         -         6.1382     
สํานักงานอธิการบดี -            0.0950  -        4.7904      1.1410     6.2119   2.4050   4.6002   0.2837   -           -         0.5000   20.0272   
 - กองกลาง -             0.0950    -         3.3691        0.2320       0.2500     0.7200     -          -          -            -          -          4.6661       
 - กองนโยบายและแผน -             -         -         0.3576        0.0350       0.7274     0.1300     0.0500     -          -            -          -          1.3000       
 - กองพัฒนานักศึกษา -             -         -         1.0637        0.0980       1.2073     1.5250     0.0482     0.2837     -            -          -          4.2259       
 - งบกลาง -             -         -         -             0.7760       4.0272     0.0300     4.5020     -          -            -          0.5000     9.8352       
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -            -        -        0.9500      0.1800     0.3435   0.0300   0.0300   -         -           -         -         1.5335     
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -            -        -        -            -           -         -         -         -         -           -         -         -           
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -            0.0716  -        2.5616      -           0.4600   0.8041   -         -         -           -         -         3.8972     
 - สํานักวิทยบริการ -             -         -         2.1198        -            -          -          -          -          -            -          -          2.1198       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -             0.0716    -         0.4418        -            0.4600     0.8041     -          -          -            -          -          1.7774       
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -            -        -        -            -           -         -         -         -         -           -         -         -           
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            

-            0.1666  -        30.6083    6.0277     19.9941 11.7506 4.7715   2.5016   0.3000     0.1000   0.5000   76.7204   
0.1000   0.5000   76.7204   

รอยละ 0.13 0.65 100.00     

งบ
รายจายอื่น

งบอุดหนุน รวมหนวยงาน

รวม

40.11 55.45 3.65
30.7749 42.5439 2.8016

(18)



ตารางที่  9  สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (สมทบ/พิเศษ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวย : ลานบาท
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คา
ตอบแทน

คา
ใชสอย

คา
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

คา
ครุภัณฑ

คา
สิ่งกอสราง

คณะครุศาสตร -            -        -        -            0.0604     -         -         -         -         -           -         -         0.0604     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร -            -        -        -            0.0252     -         0.0150   -         -         -           -         -         0.0402     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -            -        -        -            -           -         -         -         -         -           -         -         -           
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -            -        -        -            1.2091     -         0.1334   -         -         -           -         -         1.3425     
คณะวิทยาการจัดการ -            -        -        -            0.5854     0.1000   0.1000   -         -         -           -         -         0.7854     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            -        -        -            0.0483     -         -         -         -         -           -         -         0.0483     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        -            1.7646     1.0993   0.5675   -         0.4760   -           -         -         3.9074     
สํานักงานอธิการบดี -            -        -        -            0.7200     0.1091   0.3302   -         -         -           -         0.2000   1.3593     
 - กองกลาง -             -         -         -             0.7200       -          0.0800     -          -          -            -          0.2000     1.0000       
 - กองนโยบายและแผน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - กองพัฒนานักศึกษา -             -         -         -             -            0.1091     0.2502     -          -          -            -          -          0.3593       
 - งบกลาง -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -            -        -        -            0.3500     -         0.3500   -         -         -           -         -         0.7000     
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -            -        -        -            0.0100     0.3900   0.1000   -         -         -           -         -         0.5000     
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        -            0.2410     0.1100   0.2490   -         -         -           -         -         0.6000     
 - สํานักวิทยบริการ -             -         -         -             0.2290       0.1100     0.1610     -          -          -            -          -          0.5000       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -             -         -         -             0.0120       -          0.0880     -          -          -            -          -          0.1000       
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -            -        -        -            -           -         -         -         -         -           -         -         -           
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            

-            -        -        -            5.0140     1.8084   1.8451   -         0.4760   -           -         0.2000   9.3435     
-     0.2000   9.3435     

รอยละ 0.00 2.14 100.00     
0.4760

รวม

งบ
รายจายอื่น

งบอุดหนุน รวมหนวยงาน

0.00 92.77 5.09
0.0000 8.6675

(19)



ตารางที่  10  สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (กศ.บป./โครงการพิเศษ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                     จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวย : ลานบาท
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คา
ตอบแทน

คา
ใชสอย

คา
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

คา
ครุภัณฑ

คา
สิ่งกอสราง

คณะครุศาสตร -            -        -        -            3.8135     1.1156   0.2074   -         -         -           0.1800   -         5.3165     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร -            -        -        -            0.3357     -         -         -         -         -           -         -         0.3357     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -            -        -        -            0.7095     -         -         -         -         -           -         -         0.7095     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -            -        -        -            2.0019     0.0650   0.4711   -         -         -           -         -         2.5380     
คณะวิทยาการจัดการ -            -        -        -            5.3784     0.3160   1.1691   -         -         -           -         -         6.8635     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            -        -        -            0.2292     -         -         -         -         -           -         -         0.2292     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        -            1.2400     -         0.1943   -         0.7612   -           -         -         2.1955     
สํานักงานอธิการบดี -            -        -        -            3.6615     2.2567   1.7994   0.7269   5.9000   -           0.0900   3.0000   17.4345   
 - กองกลาง -             -         -         -             3.4440       1.4486     1.2074     -          -          -            -          -          6.1000       
 - กองนโยบายและแผน -             -         -         -             0.0400       0.0906     0.1870     -          -          -            0.0900     -          0.4076       
 - กองพัฒนานักศึกษา -             -         -         -             0.1575       0.6375     0.4050     -          -          -            -          -          1.2000       
 - งบกลาง -             -         -         -             0.0200       0.0800     -          0.7269     5.9000     -            -          3.0000     9.7269       
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -            -        -        -            2.7140     0.4880   1.2564   0.0170   0.3246   -           -         -         4.8000     
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -            -        -        0.3113      0.0908     0.8057   0.4072   -         0.0850   -           2.3973   -         4.0973     
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        0.5083      0.0300     1.2798   1.9019   -         0.9800   -           -         -         4.7000     
 - สํานักวิทยบริการ -             -         -         0.3931        -            0.4760     1.5509     -          0.9800     -            -          -          3.4000       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -             -         -         0.1152        0.0300       0.8038     0.3510     -          -          -            -          -          1.3000       
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -            0.1916  -        0.6143      15.3207   10.3704 3.8052   0.0720   1.2762   -           -         -         31.6505   
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -             0.1177    -         -             1.8410       0.5217     0.7116     0.0720     0.0685     -            -          -          3.3325       
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -             -         -         0.1666        1.8915       1.3600     0.2000     -          0.2224     -            -          -          3.8404       
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -             0.0739    -         -             3.1430       1.2440     0.4400     -          0.2050     -            -          -          5.1059       
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -             -         -         -             3.4162       4.0540     1.8580     -          0.6065     -            -          -          9.9347       
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -             -         -         0.4477        5.0290       3.1907     0.5957     -          0.1738     -            -          -          9.4370       

-            0.1916  -        1.4339      35.5252   16.6972 11.2121 0.8159   9.3270   -           2.6673   3.0000   80.8702   
2.6673   3.0000   80.8702   

รอยละ 3.30 3.71 100.00     

งบ
รายจายอื่น

งบอุดหนุน รวมหนวยงาน

รวม

2.01 79.45 11.53
1.6255 64.2504 9.3270

(20)



ตารางที่  11  สรุปงบประมาณรายจาย เงินรายได (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                     จําแนกตามหนวยงานและงบรายจาย

หนวย : ลานบาท
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คา
ตอบแทน

คา
ใชสอย

คา
วัสดุ

คาสาธาร
ณูปโภค

คา
ครุภัณฑ

คา
สิ่งกอสราง

คณะครุศาสตร -            -        -        -            3.0863     0.6015   0.3645   0.0090   0.1240   -           0.8250   -         5.0103     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร -            -        -        -            1.2315     0.1033   0.2200   0.0080   0.0692   -           -         -         1.6320     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -            0.3600  -        0.1100      4.4660     -         1.0400   -         2.3828   -           -         -         8.3588     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -            -        -        -            5.4569     1.7703   0.8269   -         -         -           -         -         8.0541     
คณะวิทยาการจัดการ -            0.0953  -        -            1.3554     0.4553   1.1842   -         0.1670   -           -         -         3.2572     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            -        -        -            1.8300     0.0200   0.0288   -         -         -           -         -         1.8788     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        -            8.0107     -         0.8962   -         1.8053   1.8165     0.2400   -         12.7687   
สํานักงานอธิการบดี -            -        -        -            0.8634     0.8891   2.1159   1.7558   1.1156   -           -         -         6.7398     
 - กองกลาง -             -         -         -             0.8634       0.8891     1.1699     0.1160     0.0616     -            -          -          3.1000       
 - กองนโยบายและแผน -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - กองพัฒนานักศึกษา -             -         -         -             -            -          0.5000     -          -          -            -          -          0.5000       
 - งบกลาง -             -         -         -             -            -          0.4460     1.6398     1.0540     -            -          -          3.1398       
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -            -        -        -            0.0600     0.0300   0.1900   0.0200   -         -           -         -         0.3000     
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -            -        -        -            0.1450     0.7215   0.1165   -         -         -           -         -         0.9830     
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -            -        -        -            0.7500     0.2000   1.5300   -         0.4200   -           -         -         2.9000     
 - สํานักวิทยบริการ -             -         -         -             0.7500       0.2000     1.0300     -          0.4200     -            -          -          2.4000       
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -             -         -         -             -            -          0.5000     -          -          -            -          -          0.5000       
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -            -        -        -            11.9418   5.4961   2.2668   -         1.2328   -           -         -         20.9375   
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -             -         -         -             -            -          -          -          -          -            -          -          -            
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -             -         -         -             1.5500       0.5690     0.2769     -          0.1724     -            -          -          2.5683       
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -             -         -         -             0.8300       0.2608     -          -          -          -            -          -          1.0908       
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -             -         -         -             6.3918       3.8973     1.3925     -          0.8950     -            -          -          12.5766     
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -             -         -         -             3.1700       0.7690     0.5974     -          0.1654     -            -          -          4.7018       

-            0.4553  -        0.1100      39.1970   10.2871 10.7798 1.7928   7.3167   1.8165     1.0650   -         72.8202   
1.0650   -     72.8202   

รอยละ 1.46 0.00 100.00     
9.1332

รวม

งบ
รายจายอื่น

งบอุดหนุน รวมหนวยงาน

0.78 85.22 12.54
0.5653 62.0567

(21)



ตารางที่  12  สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร

หนวย : ลานบาท
เงินรายได

ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร
คณะครุศาสตร 10.6457               4.0719                 14.7176               2.82        
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.3005                 3.2346                 5.5351                 1.06        
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13.0359               2.3527                 15.3886               2.95        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11.4422               18.8428               30.2850               5.80        
คณะวิทยาการจัดการ 15.7527               8.2553                 24.0080               4.60        
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8.7162                 2.9030                 11.6192               2.22        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.3487               8.9930                 26.3417               5.04        
สํานักงานอธิการบดี 286.9378            27.9736               314.9114            60.28      
 - กองกลาง 14.6261                0.2400                  14.8661                2.85         
 - กองนโยบายและแผน 1.4500                  0.9076                  2.3576                  0.45         
 - กองพัฒนานักศึกษา 3.0550                  3.5802                  6.6352                  1.27         
 - งบกลาง 267.8067              23.2458                291.0525              55.72       
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.6135                 3.2200                 7.8335                 1.50        
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 1.0635                 4.9918                 6.0553                 1.16        
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11.5972               1.5000                 13.0972               2.51        
 - สํานักวิทยบริการ 8.6198                  0.4000                  9.0198                  1.73         
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.9774                  1.1000                  4.0774                  0.78         
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน 46.1130               6.4750                 52.5880               10.07      
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 2.9740                  0.3585                  3.3325                  0.64         
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขนัธ 6.2287                  0.1800                  6.4087                  1.23         
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน 5.8967                  0.3000                  6.1967                  1.19         
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน 17.3148                5.1965                  22.5113                4.31         
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม 13.6988                0.4400                  14.1388                2.71         

รวม 429.5670            92.8136               522.3806            100.00    

รอยละ 82.23                   17.77                   100.00                 -          

หนวยงาน รวมทั้งสิ้น รอยละ

(22)



ตารางที่  13  สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร

เงินงบประมาณ บ.กศ. สมทบ/พิเศษ
ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม

คณะครุศาสตร 0.1200      1.7592      1.8792      1.9982      0.4530      2.4512      0.0604      -            0.0604      
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0.2650      0.4996      0.7646      1.6596      1.1030      2.7626      0.0402      -            0.0402      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.0874      0.9963      1.0837      3.8802      1.3564      5.2366      -            -            -            
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1.8691      -            1.8691      6.6636      9.8177      16.4813   1.3425      -            1.3425      
คณะวิทยาการจัดการ 1.3252      -            1.3252      4.4051      7.3716      11.7767   0.7854      -            0.7854      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.9339      2.1131      3.0470      5.6260      0.7899      6.4159      0.0483      -            0.0483      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -            1.3319      1.3319      4.5226      1.6156      6.1382      2.4201      1.4873      3.9074      
สํานักงานอธิการบดี 255.6048 13.7458   269.3506 15.1513   4.8759      20.0272   1.0000      0.3593      1.3593      
 - กองกลาง -             -             -             4.6661        -             4.6661        1.0000        -             1.0000        
 - กองนโยบายและแผน 0.6500        -             0.6500        0.8000        0.5000        1.3000        -             -             -             
 - กองพัฒนานักศึกษา 0.3500        -             0.3500        1.8500        2.3759        4.2259        -             0.3593        0.3593        
 - งบกลาง 254.6048    13.7458      268.3506    7.8352        2.0000        9.8352        -             -             -             
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน -            0.5000      0.5000      1.5335      -            1.5335      0.7000      -            0.7000      
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม -            0.4750      0.4750      -            -            -            -            0.5000      0.5000      
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.6000      0.4000      1.0000      3.8972      -            3.8972      0.6000      -            0.6000      
 - สํานักวิทยบริการ 0.6000        -             0.6000        2.1198        -             2.1198        0.5000        -             0.5000        
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ -             0.4000        0.4000        1.7774        -             1.7774        0.1000        -             0.1000        
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน -            -            -            -            -            -            -            -            -            
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม -             -             -             -             -             -             -             -             -             

รวม 260.8054 21.8209   282.6263 49.3374   27.3830   76.7204   6.9969      2.3466      9.3435      

รอยละ 92.28        7.72          100.00      64.31        35.69        100.00      74.89        25.11        100.00      

หนวยงาน

(23)



ตารางที่  13  สรุปงบประมาณรายจาย ปร
                   จําแนกตามหนวยงานและงบ

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดี
 - กองกลาง
 - กองนโยบายและแผน
 - กองพัฒนานักศึกษา
 - งบกลาง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สํานักวิทยบริการ
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักจัดการศึกษาภายนอกสถาบัน
 - ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต
 - ศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ
 - ศูนยใหการศึกษาหัวหิน
 - ศูนยใหการศึกษาบางสะพาน
 - ศูนยใหการศึกษานครปฐม

รวม

รอยละ

หนวยงาน

หนวย : ลานบาท
กศ.บป. ปริญญาโท/ปริญญาเอก รวม

ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร รวม
4.7965      0.5200      5.3165      3.6706      1.3397      5.0103      10.6457   4.0719      14.7176   
0.3357      -            0.3357      -            1.6320      1.6320      2.3005      3.2346      5.5351      
0.7095      -            0.7095      8.3588      -            8.3588      13.0359   2.3527      15.3886   
1.5670      0.9710      2.5380      -            8.0541      8.0541      11.4422   18.8428   30.2850   
6.5205      0.3430      6.8635      2.7165      0.5407      3.2572      15.7527   8.2553      24.0080   
0.2292      -            0.2292      1.8788      -            1.8788      8.7162      2.9030      11.6192   
1.4300      0.7655      2.1955      8.9760      3.7927      12.7687   17.3487   8.9930      26.3417   

10.4919   6.9426      17.4345   4.6898      2.0500      6.7398      286.9378 27.9736   314.9114 
5.9100        0.1900        6.1000        3.0500        0.0500        3.1000        14.6261      0.2400        14.8661      

-             0.4076        0.4076        -             -             -             1.4500        0.9076        2.3576        
0.8550        0.3450        1.2000        -             0.5000        0.5000        3.0550        3.5802        6.6352        
3.7269        6.0000        9.7269        1.6398        1.5000        3.1398        267.8067    23.2458      291.0525    

2.1300      2.6700      4.8000      0.2500      0.0500      0.3000      4.6135      3.2200      7.8335      
1.0635      3.0338      4.0973      -            0.9830      0.9830      1.0635      4.9918      6.0553      
4.5000      0.2000      4.7000      2.0000      0.9000      2.9000      11.5972   1.5000      13.0972   
3.4000        -             3.4000        2.0000        0.4000        2.4000        8.6198        0.4000        9.0198        
1.1000        0.2000        1.3000        -             0.5000        0.5000        2.9774        1.1000        4.0774        

28.8705   2.7800      31.6505   17.2425   3.6950      20.9375   46.1130   6.4750      52.5880   
2.9740        0.3585        3.3325        -             -             -             2.9740        0.3585        3.3325        
3.6604        0.1800        3.8404        2.5683        -             2.5683        6.2287        0.1800        6.4087        
4.8059        0.3000        5.1059        1.0908        -             1.0908        5.8967        0.3000        6.1967        
8.4332        1.5015        9.9347        8.8816        3.6950        12.5766      17.3148      5.1965        22.5113      
8.9970        0.4400        9.4370        4.7018        -             4.7018        13.6988      0.4400        14.1388      

62.6443   18.2259   80.8702   49.7830   23.0372   72.8202   429.5670 92.8136   522.3806 

77.46        22.54        100.00      68.36        31.64        100.00      82.23        17.77        100.00      
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ตารางที่  14  สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
                   จําแนกตามหนวยงานและประเด็นยุทธศาสตร

หนวย : ลานบาท
งบประมาณตาม

ภารกิจประจํา ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู 385.6154      50.1292        435.7446      83.42     

1.1 การผลิตบัณฑิตโดยเนนผลิตในกลุมสาขาวิชาการทองเที่ยว  อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิต 364.9949        18.3678          383.3627        73.39      
1.2 การพัฒนากระบวนการผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 10.6457          5.3539            15.9996          3.06        
1.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู  0.2000            12.0622          12.2622          2.35        
1.4 การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 9.7748            14.3453          24.1201          4.62        

2. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู 1.0635          12.7451        13.8086        2.64       
2.1 การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการการวิจัย 1.0635            11.2031          12.2666          2.35        
2.2 การสรางและพัฒนานักวิจัยอยางตอเนื่อง -             0.5600            0.5600            0.11        
2.3 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ -             0.9820            0.9820            0.19        

3. ยุทธศาสตรการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น -            8.1843          8.1843          1.57       
3.1 การพัฒนาระบบ กลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการ -             6.5698            6.5698            1.26        
3.2 การสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น -             1.6145            1.6145            0.31        

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 42.8881        21.7550        64.6431        12.37     
4.1 การพัฒนาโครงสรางการบริหารและระบบบริหารตามแนวทางการบริหาร  จัดการบานเมืองที่ดี 36.3517          3.3228            39.6745          7.59        
4.2 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.3850            8.5215            8.9065            1.70        
4.3 การพัฒนาระบบการเงินและบัญชี  การงบประมาณและการพัสดุ -             -             -             -      
4.4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน -             5.6407            5.6407            1.08        
4.5 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ 5.9514            3.4600            9.4114            1.80        
4.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และระบบการประเมินผล 0.2000            0.8100            1.0100            0.19        

รวม 429.5670      92.8136        522.3806      100.00   
รอยละ 82.23            17.77            100.00          

รวม รอยละประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ
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ตารางที่  15  แสดงรหัสงบประมาณรายจายเงินรายไดสําหรับปงบประมาณ 2552 จําแนกตามรหัสงบประมาณและหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 งบรายจาย

 งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น
20143 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  522,380,600.00  114,798,428.00  219,564,213.00  152,358,359.00  28,539,600.00  7,120,000.00 
0100 คณะครุศาสตร 14,717,600.00   1,172,154.00     11,082,900.00   250,046.00        2,212,500.00   -                 
110101101 งานบริหารสํานักงานคณบดี 1,998,200.00     1,172,154.00     700,000.00        126,046.00        -                   -                 
110101202 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมคณะครุศาสตร 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
110101203 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสูความเปนเลิศในวิชาชีพ 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
110101210 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 138,000.00        -                    138,000.00        -                     -                   -                 
110102204 สูการเปนนักจิตวิทยาแนะแนวมืออาชีพ 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110103205 พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
110109206 เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
110110207 พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาเอกคณิตศาสตร 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110111208 พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110112209 การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
210101212 โครงการพัฒนาหองสมุดคณะครุศาสตร 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
210101213 นักศึกษาครุศาสตรรูปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
210101214 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 69,200.00          -                    69,200.00          -                     -                   -                 
210101215 เสริมสรางศักยภาพโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
210101216 พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษาครู ชั้นปที่ 4 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
210101217 โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป) นักศึกษาทุน 1,470,000.00     -                    262,500.00        -                     1,207,500.00   -                 
210104111 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย 120,000.00        -                    120,000.00        -                     -                   -                 
310101118 การจัดการศึกษาภาค กศ.บป. 93,900.00          -                    93,900.00          -                     -                   -                 
310101119 การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 4,702,600.00     -                    4,702,600.00     -                     -                   -                 
310101220 โครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหารคณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตร 300,000.00        -                    120,000.00        -                     180,000.00      -                 
310101221 โครงการอบรมและประชาสัมพันธวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
310101222 การอบรมพัฒนาครูประจําการดานการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู 140,000.00        -                    140,000.00        -                     -                   -                 
510101123 การจัดการศึกษาภาคสมทบ 60,400.00          -                    60,400.00          -                     -                   -                 
610108124 การผลิตบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 2,000,000.00     -                    1,876,000.00     124,000.00        -                   -                 
610108125 การผลิตบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน 800,000.00        -                    800,000.00        -                     -                   -                 
610108126 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย 432,300.00        -                    432,300.00        -                     -                   -                 
610108127 การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 438,300.00        -                    438,300.00        -                     -                   -                 
610108228 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 17,700.00          -                    17,700.00          -                     -                   -                 
610108229 โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของเครือขายการวิจัยทางการศึกษา 173,000.00        -                    173,000.00        -                     -                   -                 
610108230 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 และภาคเรียนที่ 31,200.00          -                    31,200.00          -                     -                   -                 
610108231 การสนับสนุนเครือขายการวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนลาง กลุม 2 317,800.00        -                    217,800.00        -                     100,000.00      -                 
610108232 โครงการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ(สากล) คณะครุศาสตร 600,000.00        -                    75,000.00          -                     525,000.00      -                 
640108233 การวิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 200,000.00        -                    -                    -                     200,000.00      -                 
0200 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5,535,100.00     1,155,924.00     4,063,496.00     315,680.00        -                   -                 
110201101 บริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร(1) 1,659,600.00     1,155,924.00     371,236.00        132,440.00        -                   -                 
110201206 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการสมัครงานและปจฉิมนิเทศ 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
110201207 จัดอบรมความรูพื้นฐานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 16,000.00          -                    16,000.00          -                     -                   -                 
110201208 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
110201209 สนับสนุนชุมนุมเสริมทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 8,000.00            -                    8,000.00            -                     -                   -                 

รหัส
งบประมาณ

กรม/หนวยงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ
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 งบรายจาย
 งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น

รหัส
งบประมาณ

กรม/หนวยงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ

110201210 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย) 8,000.00            -                    8,000.00            -                     -                   -                 
110201211 จัดอบรมผูนํานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110201212 สนับสนุนการกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 26,000.00          -                    26,000.00          -                     -                   -                 
110201213 โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
110201214 พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 310,000.00        -                    310,000.00        -                     -                   -                 
110201215 โครงการพัฒนาฐานขอมูลและทําเอกสารเผยแพรวิชาการ 35,000.00          -                    35,000.00          -                     -                   -                 
110202204 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร 124,000.00        -                    124,000.00        -                     -                   -                 
110203203 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร 173,100.00        -                    59,100.00          114,000.00        -                   -                 
110204202 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 145,900.00        -                    145,900.00        -                     -                   -                 
110205205 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 162,000.00        -                    162,000.00        -                     -                   -                 
210201116 บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 265,000.00        -                    265,000.00        -                     -                   -                 
210201221 สนับสนุนการพัฒนาสาขาสูสากล 49,600.00          -                    49,600.00          -                     -                   -                 
210201223 ประกันคุณภาพการศึกษา 25,000.00          -                    25,000.00          -                     -                   -                 
210202219 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร 85,050.00          -                    85,050.00          -                     -                   -                 
210203218 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร 118,700.00        -                    118,700.00        -                     -                   -                 
210204217 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
210205220 จัดการเรียนการสอนวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 111,250.00        -                    111,250.00        -                     -                   -                 
240201222 ติดตามบัณฑิต 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
310201124 บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร(2) 335,700.00        -                    335,700.00        -                     -                   -                 
510201125 บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร(3) 40,200.00          -                    40,200.00          -                     -                   -                 
610206226 จัดการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา 1,632,000.00     -                    1,562,760.00     69,240.00          -                   -                 
0300 คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม 15,388,600.00   2,795,600.00     9,704,300.00     2,868,700.00     20,000.00        -                 
110301101 บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(1) 3,663,508.00     2,685,600.00     890,508.00        87,400.00          -                   -                 
110301204 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110301212 จัดทําแผนกลยุทธและแผนพัฒนาคณะ 35,000.00          -                    35,000.00          -                     -                   -                 
110301213 ประชุมคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 150,000.00        -                    150,000.00        -                     -                   -                 
110301214 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 39,000.00          -                    39,000.00          -                     -                   -                 
110301215 โครงการสนับสนุนอาจารยอบรมดานวิชาการ 160,000.00        -                    160,000.00        -                     -                   -                 
110301216 สนับสนุนอาจารยทําผลงานวิชาการ 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110301218 โครงการจัดทํารายงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
110301219 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110302202 พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110303207 สนับสนุนการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนฯคอมฯอิเล็กฯ 229,000.00        -                    130,000.00        99,000.00          -                   -                 
110303208 จัดหาวัสดุฝกทักษะ นศ. สาขาวิชาเทคโนฯคอมฯอิเล็กฯ 168,136.00        -                    18,136.00          150,000.00        -                   -                 
110304103 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมซอฟทแวร 216,724.00        -                    117,224.00        99,500.00          -                   -                 
110307205 จัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีไฟฟา 80,896.00          -                    80,896.00          -                     -                   -                 
110307206 ศึกษาดูงานและปฐมนิเทศ นศ. สาขาเทคโนโลยีไฟฟา 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
110307217 พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีไฟฟา 120,000.00        -                    120,000.00        -                     -                   -                 
120301210 โครงการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
120301211 โครงการพัฒนาหองสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 99,336.00          -                    49,336.00          50,000.00          -                   -                 
140301209 สนับสนุนอาจารยทําวิจัยในชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
210301220 วัสดุกิจการนักศึกษา 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
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210301224 โครงการแนะแนวการศึกษาป 2552 25,000.00          -                    25,000.00          -                     -                   -                 
210301225 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานวิชาการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,664.00          -                    60,664.00          -                     -                   -                 
210301226 กีฬาระหวางคณะ (ดอนขังใหญเกมส) 25,000.00          -                    25,000.00          -                     -                   -                 
210301227 โครงการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษาเทคโนฯ 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
210301228 ปจฉิมนิเทศและจัดหางานใหแกนักศึกษาเทคโนฯ 25,000.00          -                    25,000.00          -                     -                   -                 
210301229 กีฬาสัมพันธนองพี่ 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
210301230 โครงการสุขภาพดีนักศึกษาเทคโนฯ 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
210301231 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
210301232 ดนตรีตานภัยยาเสพติด 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
210301234 การฝกงานดานเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand 36,000.00          -                    36,000.00          -                     -                   -                 
210301235 โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการฝกงานตางประเทศ (IAESTE Thailand) 25,000.00          -                    25,000.00          -                     -                   -                 
210302122 บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(3) 87,400.00          -                    87,400.00          -                     -                   -                 
210302221 ใหทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขามาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรม 20,000.00          -                    -                    -                     20,000.00        -                 
210302223 สนับสนุนงานบริหารสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 522,636.00        -                    522,636.00        -                     -                   -                 
220301233 โครงการจัดทําวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
220301236 โครงการบําเพ็ญประโยชนปลูกปาชายเลน 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
230301237 โครงการฟงธรรมะกับนักศึกษาเทคโนโลยีฯ 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
230301238 สืบทอดประเพณีลอยกระทง 6,000.00            -                    6,000.00            -                     -                   -                 
230301239 สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา 6,000.00            -                    6,000.00            -                     -                   -                 
310301140 บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(2) 709,500.00        -                    709,500.00        -                     -                   -                 
610308141 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท (ภาคปกติ) 1,700,000.00     110,000.00        390,000.00        1,200,000.00     -                   -                 
610308142 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท (ภาคพิเศษ) 3,000,000.00     -                    2,500,000.00     500,000.00        -                   -                 
610308143 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก (ภาคปกติ) 476,000.00        -                    476,000.00        -                     -                   -                 
610308144 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก (ภาคพิเศษ) 3,182,800.00     -                    2,500,000.00     682,800.00        -                   -                 
0400 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30,285,000.00   5,783,640.00     24,012,660.00   388,700.00        100,000.00      -                 
110401101 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,963,640.00     5,783,640.00     180,000.00        -                     -                   -                 
110401102 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 700,000.00        -                    700,000.00        -                     -                   -                 
110401204 จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน 700,000.00        -                    700,000.00        -                     -                   -                 
110401205 จัดซื้อครุภัณฑ 133,800.00        -                    -                    133,800.00        -                   -                 
110401216 สนับสนุนทุนนักศึกษาเรียนดี 100,000.00        -                    -                    -                     100,000.00      -                 
110401218 พัฒนานักศึกษาในแตละสาขาวิชาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เชาวปญญา 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
110401224 พัฒนาคุณภาพดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
110401225 พัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
110401233 ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 400,000.00        -                    400,000.00        -                     -                   -                 
110401234 พัฒนาสาขาวิชาสูความเปนเลิศ 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
110401235 พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
110401236 ปฐมนิเทศ สัมมนาและนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 45,000.00          -                    45,000.00          -                     -                   -                 
110401238 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 530,000.00        -                    530,000.00        -                     -                   -                 
110401239 จัดนิทรรศการวิชาการ 150,000.00        -                    150,000.00        -                     -                   -                 
110401240 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
110401242 จัดทําวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2552 140,000.00        -                    140,000.00        -                     -                   -                 
110401246 จัดทําเอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาตาง ๆ 548,860.00        -                    548,860.00        -                     -                   -                 

(28)



 งบรายจาย
 งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น

รหัส
งบประมาณ

กรม/หนวยงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ

110401251 พัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 860,000.00        -                    860,000.00        -                     -                   -                 
110401252 ศึกษาดูงานของคณาจารยและเจาหนาที่ 600,000.00        -                    600,000.00        -                     -                   -                 
110401253 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
110403209 พัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 190,000.00        -                    190,000.00        -                     -                   -                 
110403231 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 135,000.00        -                    135,000.00        -                     -                   -                 
110404211 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
110404212 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110405223 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม 25,000.00          -                    25,000.00          -                     -                   -                 
110405237 ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาศิลปกรรม 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
110405245 นิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลปและออกแบบนิเทศศิลป 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110407210 บริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 48,000.00          -                    48,000.00          -                     -                   -                 
110407220 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110407221 คายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110407222 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อสงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมเจาของภาษา 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110408208 ปายนิเทศกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
110408214 กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาตางชาติ 70,900.00          -                    70,900.00          -                     -                   -                 
110408215 ฝกประสบการณวิชาชีพและนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ณ สาธารณรัฐ 250,000.00        -                    250,000.00        -                     -                   -                 
110408230 พัฒนาสาขาวิชาภาษาไทย 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
110408232 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาตางชาติ 3,034,100.00     -                    2,840,200.00     193,900.00        -                   -                 
110408243 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ พ.ศ.2552 (ปนน้ําใจจากพี่สูนอง) 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
110409226 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
110409227 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 115,000.00        -                    84,000.00          31,000.00          -                   -                 
110410207 จัดหาครุภัณฑประจําหองสมุดกฎหมาย (หองคลินิคกฎหมาย) สาขาวิชานิติศาสตร 30,000.00          -                    -                    30,000.00          -                   -                 
110410228 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพนักศึกษาและคณาจารยสาขาวิชานิติศาสตร 90,000.00          -                    90,000.00          -                     -                   -                 
110411217 พัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 33,000.00          -                    33,000.00          -                     -                   -                 
110412206 จัดซื้อวัสดุดนตรีไทย และดนตรีสากล 42,000.00          -                    42,000.00          -                     -                   -                 
110413213 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชานาฎยการแสดง 35,000.00          -                    35,000.00          -                     -                   -                 
110414241 สรางเครือขายบัณฑิต 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110417203 บริหารจัดการสาขาวิชาพัฒนาสังคม 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110417219 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110417229 ศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
120401248 ศึกษาและถายทอดความรูตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงแกทองถิ่นและสังคม 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
120404249 บริการวิชาการดานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
120407250 บริการวิชาการดานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22,000.00          -                    22,000.00          -                     -                   -                 
120411244 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
140401247 พัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการวิจัย 360,000.00        -                    360,000.00        -                     -                   -                 
210401154 บริหารจัดการสํานักงานคณะดานคาใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค 1,869,100.00     -                    1,869,100.00     -                     -                   -                 
310401155 บริหารจัดการสํานักงานคณะดานคาใชสอย วัสดุ (กศ.บป.) 191,300.00        -                    191,300.00        -                     -                   -                 
310401156 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. 1,375,700.00     -                    1,375,700.00     -                     -                   -                 
310415257 การจัดการศึกษาสําหรับนักบริหารการปกครองทองถิ่น 971,000.00        -                    971,000.00        -                     -                   -                 
510401158 สนับสนุนุการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ(สมทบ) 1,251,600.00     -                    1,251,600.00     -                     -                   -                 
510401159 บริหารจัดการสํานักงานคณะดาน คาใชสอย วัสดุ (สมทบ) 90,900.00          -                    90,900.00          -                     -                   -                 
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610414260 การจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 3,513,400.00     -                    3,513,400.00     -                     -                   -                 
610414261 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4,030,700.00     -                    4,030,700.00     -                     -                   -                 
610414262 ศึกษาดูงานตางประเทศ (เอเชีย) 510,000.00        -                    510,000.00        -                     -                   -                 
0500 คณะวิทยาการจัดการ 24,008,000.00   3,395,280.00     19,763,720.00   849,000.00        -                   -                 
110501101 บริหารจัดการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 4,105,120.00     3,300,000.00     593,120.00        212,000.00        -                   -                 
110501116 ปรับปรุงหองสมุดและตกแตงบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ 300,000.00        -                    -                    300,000.00        -                   -                 
110501210 อบรมการใชโปรแกรม SPSS สําหรับการวิจัย สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
110501217 การพัฒนาหองสมุดคณะวิทยาการจัดการ 600,000.00        -                    555,000.00        45,000.00          -                   -                 
110501222 การจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 282,000.00        -                    282,000.00        -                     -                   -                 
110501223 การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 205,000.00        -                    205,000.00        -                     -                   -                 
110501224 การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 105,000.00        -                    105,000.00        -                     -                   -                 
110501225 การแนะแนวนักศึกษาและงานแนะแนว 87,000.00          -                    87,000.00          -                     -                   -                 
110501226 กิจกรรมสงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
110501227 สนับสนุนการฝกทักษะนักศึกษา 1,500,000.00     -                    1,500,000.00     -                     -                   -                 
110501228 สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ 400,000.00        -                    400,000.00        -                     -                   -                 
110501229 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 6 สาขาวิชา 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
110501258 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 630,000.00        -                    630,000.00        -                     -                   -                 
110501259 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ 355,000.00        -                    230,000.00        125,000.00        -                   -                 
110502215 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
110502243 การบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
110502244 กีฬาสานสัมพันธนักศึกษาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 1 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
110502245 การจัดสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 2 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
110502246 ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 2 120,000.00        -                    120,000.00        -                     -                   -                 
110503238 โครงการฝกอบรมแนวโนมของการบริหารทรัพยากรมนุษย 23,000.00          -                    23,000.00          -                     -                   -                 
110503239 โครงการฝกทักษะการเปนวิทยากรสาขาทรัพยากรมนุษย 24,000.00          -                    24,000.00          -                     -                   -                 
110503240 โครงการอาสาบริการชุมชนสาขาทรัพยากรมนุษย 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110503241 โครงการคายพัฒนาทักษะชีวิต 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
110503242 โครงการศึกษาดูงาน 43,000.00          -                    43,000.00          -                     -                   -                 
110504212 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 45,000.00          -                    45,000.00          -                     -                   -                 
110504213 การอบรมมารยาทไทย 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110504230 การศึกษาดูงานนักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 25,000.00          -                    25,000.00          -                     -                   -                 
110504231 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110504232 กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 15,000.00          -                    15,000.00          -                     -                   -                 
110504233 การตลาดสัมพันธ 5,000.00            -                    5,000.00            -                     -                   -                 
110505211 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
110505214 จางนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเปนผูชวยอาจารย 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110505234 ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
110505235 กีฬาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ (กีฬาสี BC สัมพันธ 2007) 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110505236 BC Camp 2009 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110505237 แขงขันทักษะทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110506202 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการบัญชี รุนที่ 5 48,400.00          -                    48,400.00          -                     -                   -                 
110506203 แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร รุนที่ 3 38,200.00          -                    38,200.00          -                     -                   -                 
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110506204 อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 22,600.00          -                    22,600.00          -                     -                   -                 
110506205 การเตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพบัญชี 19,800.00          -                    19,800.00          -                     -                   -                 
110506206 การเขียนแผนธุรกิจและการจัดทํางบการเงิน สาขาการบัญชี 69,800.00          -                    69,800.00          -                     -                   -                 
110506218 การศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 72,780.00          -                    72,780.00          -                     -                   -                 
110506219 สานสัมพันธฉันทนองพี่ชาวบัญชี ครั้งที่ 2 35,000.00          -                    35,000.00          -                     -                   -                 
110507207 ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาและนันทนาการ สาขานิเทศศาสตร 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
110507208 การพัฒนาทักษะและวิชาการดานนิเทศศาสตร ครั้งที่ 2 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
110507209 อบรมจริยธรรมนักศึกษานิเทศศาสตร ครั้งที่ 2 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
110507220 นิเทศศาสตรรักษสิ่งแวดลอม 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
110507221 กีฬาเอกนิเทศศาสตร 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
120501251 อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุชุมชน ครั้งที่2 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
120501252 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
120505249 คลินิกคอมพิวเตอร 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
120505250 โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอรกับชุมชน 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
120507253 อบรมเชิงปฏิบัติการ"การถายภาพขั้นพื้นฐาน" สาขานิเทศศาสตร 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
130501255 การจัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 71,000.00          -                    71,000.00          -                     -                   -                 
130502256 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศาสนา ครั้งที่ 1 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
130502257 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย (คุณธรรมจริยธรรม) ครั้งที่ 1 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
130503254 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
140501247 สนับสนุนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 900,000.00        -                    900,000.00        -                     -                   -                 
140501248 สนับสนุนศูนยวิจัยและขอมูลทองถิ่น 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
210501160 สนับสนุนการดําเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 1,325,200.00     -                    1,325,200.00     -                     -                   -                 
310501161 บริการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. 3,112,400.00     -                    3,112,400.00     -                     -                   -                 
310502162 จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทั่วไปสําหรับผูบริหาร  (EX-BBA) 2,431,400.00     -                    2,431,400.00     -                     -                   -                 
310502163 จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทั่วไปสําหรับผูบริหารสมัยใหม (MM-BBA) 976,700.00        -                    976,700.00        -                     -                   -                 
310502264 อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย (1) 40,800.00          -                    40,800.00          -                     -                   -                 
310502265 การศึกษาดูงานและการฝกอบรมเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม 102,200.00        -                    102,200.00        -                     -                   -                 
310502266 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสรางภาพลักษณสําหรับนักบริหาร 70,000.00          -                    70,000.00          -                     -                   -                 
310502267 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมนุม 56,400.00          -                    56,400.00          -                     -                   -                 
310502268 อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย (2) 40,800.00          -                    40,800.00          -                     -                   -                 
310502269 อบรมการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 32,800.00          -                    32,800.00          -                     -                   -                 
510501170 บริการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา ภาคสมทบ/พิเศษ 785,400.00        -                    785,400.00        -                     -                   -                 
610502171 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2,716,490.00     95,280.00          2,621,210.00     -                     -                   -                 
610502272 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการนําเสนอ 90,000.00          -                    90,000.00          -                     -                   -                 
610502273 การศึกษาดูงานเพื่อเปดโลกทัศนนักศึกษา MBA 158,000.00        -                    158,000.00        -                     -                   -                 
610502274 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต" 85,710.00          -                    85,710.00          -                     -                   -                 
610502275 การนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
610502276 ปรับปรุงหอง 224 167,000.00        -                    -                    167,000.00        -                   -                 
0600 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 11,619,200.00   5,336,526.00     5,693,894.00     588,780.00        -                   -                 
110601109 การบริหารจัดการสวนสํานักงานคณบดี 4,772,273.00     4,609,206.00     119,167.00        43,900.00          -                   -                 
110602110 บริหารจัดการสวนศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 853,686.00        727,320.00        126,366.00        -                     -                   -                 
110603201 สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ 231,620.00        -                    20,000.00          211,620.00        -                   -                 
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110604202 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร 133,760.00        -                    60,000.00          73,760.00          -                   -                 
110605203 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาเคมี 120,000.00        -                    30,000.00          90,000.00          -                   -                 
110606204 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา 37,868.00          -                    20,868.00          17,000.00          -                   -                 
110607207 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 30,890.00          -                    13,890.00          17,000.00          -                   -                 
110608206 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 63,747.00          -                    46,747.00          17,000.00          -                   -                 
110610205 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 30,848.00          -                    30,848.00          -                     -                   -                 
110612208 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 141,208.00        -                    22,708.00          118,500.00        -                   -                 
210601121 การบริหารจัดการสวนสํานักงานคณบดี 866,925.00        -                    866,925.00        -                     -                   -                 
210601211 การปจฉิมนิเทศ 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
210601212 การพัฒนาหลักสูตร 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
210601222 การประชาสัมพันธ 90,000.00          -                    90,000.00          -                     -                   -                 
210601225 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
210601226 วัฒนธรรมสัมพันธชุมชน 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
210601227 การปฐมนิเทศ 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
210601228 พัฒนาหองสมุด 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
210601229 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ วิทยาศาตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
210601230 สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
210601231 การประกวดนักศึกษาดีเดน 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
210601232 กีฬาดอนขังใหญ 70,000.00          -                    70,000.00          -                     -                   -                 
210601233 การสงเสริมความเปนเลิศของนักศึกษา 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
210601234 การสรางคานิยมทางวิทยาศาสตร 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
210601237 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
210601238 การประกันคุณภาพ 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
210601239 การประชุมสรุปงานประจําปของคณะ 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
210602124 บริหารจัดการสวนศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 67,014.00          -                    67,014.00          -                     -                   -                 
210603213 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ 204,526.00        -                    204,526.00        -                     -                   -                 
210604214 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร 104,866.00        -                    104,866.00        -                     -                   -                 
210605215 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาเคมี 164,015.00        -                    164,015.00        -                     -                   -                 
210606216 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา 207,020.00        -                    207,020.00        -                     -                   -                 
210607219 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 99,528.00          -                    99,528.00          -                     -                   -                 
210608218 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 304,553.00        -                    304,553.00        -                     -                   -                 
210610217 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 108,330.00        -                    108,330.00        -                     -                   -                 
210612220 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 230,223.00        -                    230,223.00        -                     -                   -                 
220609223 การพัฒนาหลักสูตรการแพทยแผนไทยโดยมีสวนรวม 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
240601235 การสนับสนุนงานวิจัย 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
240601236 การอนุรักษพรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระเทพรัตนราชสุดา 10,000.00          -                    10,000.00          -                     -                   -                 
310601140 การจัดการศึกษาภาคบุคลากรประจําการ 229,200.00        -                    229,200.00        -                     -                   -                 
510601141 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 48,300.00          -                    48,300.00          -                     -                   -                 
610601142 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,878,800.00     -                    1,878,800.00     -                     -                   -                 
0700 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26,341,700.00   2,872,560.00     18,370,164.00   4,858,976.00     240,000.00      -                 
110701101 บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 4,522,632.00     2,872,560.00     1,650,072.00     -                     -                   -                 
110701202 สนับสนุนตําราและวัสดุการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 45,568.00          -                    45,568.00          -                     -                   -                 
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110701203 สนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา และคนควาดวยตนเอง 360,000.00        -                    360,000.00        -                     -                   -                 
110701204 ตอเติมอาคารเพื่อเพิ่มหองเรียนและหองปฏิบัติการ 1,210,000.00     -                    1,210,000.00     -                     -                   -                 
210701205 ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา 360,000.00        -                    360,000.00        -                     -                   -                 
210701207 ฝกอบรมมารยาททางสังคมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 70,000.00          -                    70,000.00          -                     -                   -                 
210701208 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 301,900.00        -                    301,900.00        -                     -                   -                 
210701211 สนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา และคนควาดวยตนเอง 360,000.00        -                    360,000.00        -                     -                   -                 
210702206 คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
220701209 จัดทําวารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีชั้นสูง 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
220701210 การประชุมสัมมนาการนําเทคนิคใหมมาใชในการวิจัยทางคอมพิวเตอร 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
310701112 บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. 1,430,000.00     -                    1,340,000.00     90,000.00          -                   -                 
310701213 สนับสนุนตํารา และวัสดุประจําวิชาเพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.บป. 94,300.00          -                    94,300.00          -                     -                   -                 
310701214 จัดหาเครื่องฉายสําหรับหองบรรยาย / ปฏิบัติการ 671,200.00        -                    -                    671,200.00        -                   -                 
510701115 บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคสมทบ / พิเศษ 2,420,100.00     -                    2,364,100.00     56,000.00          -                   -                 
510701216 สนับสนุนตํารา และวัสดุประจําวิชาเพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ 67,500.00          -                    67,500.00          -                     -                   -                 
510701217 สนับสนุนเครือขายเพื่อการจัดการเรียนรู 639,800.00        -                    639,800.00        -                     -                   -                 
510701218 สนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเอง 360,000.00        -                    360,000.00        -                     -                   -                 
510701219 จัดหาครุภัณฑเพื่อปรับปรุงหองบรรยาย / หองปฏิบัติการ 420,000.00        -                    -                    420,000.00        -                   -                 
610701120 บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 8,976,000.00     -                    8,526,724.00     449,276.00        -                   -                 
610701221 สนับสนุนตําราการคนควาและวัสดุการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 380,200.00        -                    380,200.00        -                     -                   -                 
610701223 ตอเติมอาคารเพื่อเพิ่มหองเรียนและหองปฏิบัติการ 1,816,500.00     -                    -                    1,816,500.00     -                   -                 
610701224 จัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมในหองปฏิบัติการ 312 1,356,000.00     -                    -                    1,356,000.00     -                   -                 
640701222 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 240,000.00        -                    -                    -                     240,000.00      -                 
0800 สํานักงานอธิการบดี
0801 กองกลาง 14,866,100.00   3,464,100.00     11,140,400.00   61,600.00          -                   200,000.00    
110801101 สวนบริหารและอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 3,736,100.00     3,464,100.00     272,000.00        -                     -                   -                 
110801102 สนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาจีน สวนบริหารและอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 400,000.00        -                    400,000.00        -                     -                   -                 
110801103 บริหารจัดการงานบริหารคลังและทรัพยสิน(งานบริหารคลัง) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 250,000.00        -                    250,000.00        -                     -                   -                 
110801104 บริหารจัดการงานบริหารคลังและทรัพยสิน(งานทรัพยสิน) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
110801105 บริหารจัดการงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 260,000.00        -                    260,000.00        -                     -                   -                 
310801106 สวนบริหารและอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 5,110,000.00     -                    5,110,000.00     -                     -                   -                 
310801107 บริหารงานวิทยาเขตโปงสลอด 300,000.00        -                    300,000.00        -                     -                   -                 
310801108 บริหารงานสภาคณาจารย 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
310801209 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 130,000.00        -                    130,000.00        -                     -                   -                 
310801210 การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร 40,000.00          -                    40,000.00          -                     -                   -                 
310801211 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและสรางเครือขายประชาสัมพันธ งานกองกลาง สํานักงาน 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
510801112 สวนบริหารและอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 1,000,000.00     -                    800,000.00        -                     -                   200,000.00    
610801113 สวนบริหารและอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 501,400.00        -                    501,400.00        -                     -                   -                 
610801114 บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 170,000.00        -                    170,000.00        -                     -                   -                 
610801115 บริหารจัดการงานประชุมและการประชาสัมพันธ(งานสภาฯ) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 1,110,000.00     -                    1,110,000.00     -                     -                   -                 
610801116 บริหารจัดการงานประชุมและการประชาสัมพันธ(งานประชาสัมพันธ) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 903,600.00        -                    903,600.00        -                     -                   -                 
610801117 บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน 250,000.00        -                    188,400.00        61,600.00          -                   -                 
610801119 บริหารจัดการงานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 115,000.00        -                    115,000.00        -                     -                   -                 
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610801218 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
0803 กองนโยบายและแผน 2,357,600.00     357,600.00        1,910,000.00     -                     90,000.00        -                 
110803101 บริหารงานกองนโยบายและแผน 555,000.00        357,600.00        197,400.00        -                     -                   -                 
110803103 บริหารงานวิเทศสัมพันธ 245,000.00        -                    245,000.00        -                     -                   -                 
110803204 ประสานงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
210803102 บริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร 650,000.00        -                    650,000.00        -                     -                   -                 
310803205 จัดทํารายงานประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 125,000.00        -                    125,000.00        -                     -                   -                 
310803206 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 12,000.00          -                    12,000.00          -                     -                   -                 
310803207 ประชุมปฏิบัติจัดการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายผูบริหารชุดใหม 180,600.00        -                    180,600.00        -                     -                   -                 
340803208 ติดตามภาวะการมีงานทําของงบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552 30,000.00          -                    -                    -                     30,000.00        -                 
340803209 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552 30,000.00          -                    -                    -                     30,000.00        -                 
340803210 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 30,000.00          -                    -                    -                     30,000.00        -                 
0804 กองพัฒนานักศึกษา 6,635,200.00     1,063,680.00     5,287,820.00     283,700.00        -                   -                 
110804105 บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา(1) 1,850,000.00     1,063,680.00     587,620.00        198,700.00        -                   -                 
110804201 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 1,400,000.00     -                    1,400,000.00     -                     -                   -                 
110804202 สงเสริมกิจกรรมชมรม 150,000.00        -                    150,000.00        -                     -                   -                 
110804203 รณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
110804206 บริการสวัสดิการและสุขภาพนักศึกษา(1) 610,900.00        -                    610,900.00        -                     -                   -                 
110804207 พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
120804204 จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ 85,000.00          -                    -                    85,000.00          -                   -                 
210804108 บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา(2) 350,000.00        -                    350,000.00        -                     -                   -                 
310804109 สงเสริมการกีฬา 855,000.00        -                    855,000.00        -                     -                   -                 
310804210 บริหารจัดการหอพักนักศึกษา(1) 345,000.00        -                    345,000.00        -                     -                   -                 
510804211 บริหารจัดการหอพักนักศึกษา(2) 250,200.00        -                    250,200.00        -                     -                   -                 
510804212 บริการสวัสดิการและสุขภาพนักศึกษา(2) 109,100.00        -                    109,100.00        -                     -                   -                 
610804213 บริหารจัดการหอพักนักศึกษา(3) 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
0900 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0901 งานบริหารทั่วไป 3,263,500.00     950,000.00        1,988,900.00     324,600.00        -                   -                 
110901102 งานบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,283,500.00     950,000.00        333,500.00        -                     -                   -                 
310901110 งานบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,430,000.00     -                    1,105,400.00     324,600.00        -                   -                 
310901215 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
510901119 งานบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
0902 งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3,620,000.00     -                    3,620,000.00     -                     -                   -                 
110902101 งานสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 250,000.00        -                    250,000.00        -                     -                   -                 
310902104 งานสอบคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
310902111 งานประชุมสภาวิชาการ 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
310902113 งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 270,000.00        -                    270,000.00        -                     -                   -                 
310902205 โครงการพัฒนาหลักสูตร 20,000.00          -                    20,000.00          -                     -                   -                 
310902206 โครงการแนะแนวศึกษาตอ 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
310902207 โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานทางวิชาการ 600,000.00        -                    600,000.00        -                     -                   -                 
310902212 โครงการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางอาจารยแนะแนวกับมหาวิทยาลัย 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
310902214 ปฐมนิเทศอาจารยใหมและจัดอบรมทางวิชาการ 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
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310902216 โครงการใหทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ 1,500,000.00     -                    1,500,000.00     -                     -                   -                 
320902209 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 150,000.00        -                    150,000.00        -                     -                   -                 
340902208 การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิต 120,000.00        -                    120,000.00        -                     -                   -                 
510902118 สอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
640902220 วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
0903 งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 250,000.00        -                    250,000.00        -                     -                   -                 
610903121 สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 250,000.00        -                    250,000.00        -                     -                   -                 
0904 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 700,000.00        -                    700,000.00        -                     -                   -                 
210904203 โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
310904117 งานบริหารงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
1000 สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1001 งานบริหารทั่วไป 1,293,000.00     311,300.00        896,700.00        85,000.00          -                   -                 
311001213 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานกลยุทธการใหบริการเชิงรุก 229,500.00        -                    229,500.00        -                     -                   -                 
331001108 งานบริหารงานวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,063,500.00     311,300.00        667,200.00        85,000.00          -                   -                 
1002 งานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 3,439,300.00     -                    1,042,000.00     -                     2,397,300.00   -                 
221002201 อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามแนวพระราชดําริ 70,000.00          -                    70,000.00          -                     -                   -                 
221002202 ราชภัฏอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนตระเวนชายแดน 110,000.00        -                    110,000.00        -                     -                   -                 
221002203 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่กองทุนหมูบาน  (ระยะที่  2) 70,000.00          -                    70,000.00          -                     -                   -                 
321002209 จัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด 32,000.00          -                    32,000.00          -                     -                   -                 
321002210 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกิจกรรม “กิจกรรมคายวิชาการ” 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
341002207 สนับสนุนเงินอุดหนุนทุนวิจัย 2,397,300.00     -                    -                    -                     2,397,300.00   -                 
521002214 โครงการพัฒนาและสรางจิตสํานึกปลูกปาเฉลิมพระเกียรติหมูบานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
611002223 ศึกษาดูงานดานบริการวิชาการ 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
621002218 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนป 130,000.00        -                    130,000.00        -                     -                   -                 
621002219 ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสูการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 70,000.00          -                    70,000.00          -                     -                   -                 
621002220 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ (ระยะที่ 2) 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
621002221 นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 70,000.00          -                    70,000.00          -                     -                   -                 
641002217 โครงการพัฒนาบุคลากรการวิจัย 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
1003 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 1,323,000.00     -                    1,323,000.00     -                     -                   -                 
231003204 โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
231003205 โครงการธรรมทัศนาจร 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
231003206 โครงการสงเสริมการเรียนรูศาสนพิธีสําหรับเยาวชนและประชาชน 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
331003211 โครงการอบรมสุนทรียภาพดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย 150,000.00        -                    150,000.00        -                     -                   -                 
331003212 โครงการอบรมเผยแพรความรูทางวัฒนธรรมสาขาตางๆ  แกนักเรียน  นักศึกษา  และเยาวชนตามโครงการ  “โลก 125,000.00        -                    125,000.00        -                     -                   -                 
531003215 โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น 250,000.00        -                    250,000.00        -                     -                   -                 
531003216 โครงการจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลตาง ๆ 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
631003222 โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 373,000.00        -                    373,000.00        -                     -                   -                 
1100 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1101 งานบริหารทั่วไป 5,137,920.00     2,512,920.00     2,625,000.00     -                     -                   -                 
111101101 งานบริหารทั่วไป (1) 2,119,800.00     2,119,800.00     -                    -                     -                   -                 
211101105 งานบริการสารสนเทศ (1) 600,000.00        -                    600,000.00        -                     -                   -                 
311101103 งานบริหารทั่วไป (3) 1,229,120.00     393,120.00        836,000.00        -                     -                   -                 
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511101102 งานบริหารทั่วไป (2) 339,000.00        -                    339,000.00        -                     -                   -                 
611101104 งานบริหารทั่วไป (4) 750,000.00        -                    750,000.00        -                     -                   -                 
611101212 พัฒนาบุคลากร 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
1102 งานเทคนิคและบริการสารสนเทศ 3,881,880.00     -                    2,481,880.00     1,400,000.00     -                   -                 
311102107 งานบริการสารสนเทศ (3) 2,170,880.00     -                    1,190,880.00     980,000.00        -                   -                 
511102106 งานบริการสารสนเทศ (2) 161,000.00        -                    161,000.00        -                     -                   -                 
611102108 งานบริการสารสนเทศ (4) 1,250,000.00     -                    830,000.00        420,000.00        -                   -                 
621102209 พัฒนาศูนยสารสนเทศทองถิ่น 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
621102211 การบริการวิชาการแกสังคม 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
641102210 สืบสานโครงการพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
1103 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,077,400.00     628,524.00        3,396,876.00     52,000.00          -                   -                 
111103110 บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,777,400.00     513,324.00        1,264,076.00     -                     -                   -                 
211103211 พัฒนาเครือขายภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 400,000.00        -                    400,000.00        -                     -                   -                 
311103112 บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,100,000.00     115,200.00        932,800.00        52,000.00          -                   -                 
311103213 พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
311103214 ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
511103115 บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
611103216 จัดหา Software ลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
1200 งบกลาง 291,052,500.00 82,192,700.00   40,937,400.00   137,522,600.00 23,479,800.00 6,920,000.00 
111201101 จางเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบสวนกลาง 967,200.00        -                    967,200.00        -                     -                   -                 
111201102 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 1,440,000.00     -                    1,440,000.00     -                     -                   -                 
111201103 จางเหมาดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 350,000.00        -                    350,000.00        -                     -                   -                 
111201104 เงินคาครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะหนวยสนับสนุน) 576,000.00        -                    576,000.00        -                     -                   -                 
111201105 บริการาธารณูปโภคสวนกลาง (1) 4,502,000.00     -                    4,502,000.00     -                     -                   -                 
111201211 โครงการความรวมมือทางการศึกษา วิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
111201212 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1,000,000.00     -                    1,000,000.00     -                     -                   -                 
111201213 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนางานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 500,000.00        -                    -                    -                     -                   500,000.00    
211201109 สนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 181,351,800.00 50,063,700.00   18,562,400.00   105,333,900.00 6,591,800.00   800,000.00    
211201110 สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 73,253,000.00   32,129,000.00   10,127,100.00   25,234,700.00   5,762,200.00   -                 
211201214 สนับสนุนการพัฒนาสาขาวิชาสูสากล 1,000,000.00     -                    -                    -                     -                   1,000,000.00 
211201215 สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู 1,620,000.00     -                    -                    -                     -                   1,620,000.00 
221201217 สนับสนุนการบริการวิชาการ 5,000,000.00     -                    -                    -                     5,000,000.00   -                 
241201216 อุดหนุนทุนวิจัย 6,125,800.00     -                    -                    -                     6,125,800.00   -                 
311201106 บริการาธารณูปโภคสวนกลาง (2) 726,900.00        -                    726,900.00        -                     -                   -                 
311201108 สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี 3,000,000.00     -                    -                    -                     -                   3,000,000.00 
311201218 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 6,000,000.00     -                    100,000.00        5,900,000.00     -                   -                 
611201107 บริการาธารณูปโภคสวนกลาง (3) 1,639,800.00     -                    1,639,800.00     -                     -                   -                 
611201219 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแมบท ICT 1,500,000.00     -                    446,000.00        1,054,000.00     -                   -                 
1300 สํานักจัดการศึกษาภายนอก
1301 ศูนยคายธนรัตน 3,332,500.00     117,720.00        3,146,300.00     68,480.00          -                   -                 
311301105 งานจัดการศึกษาศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชน 2,974,000.00     117,720.00        2,787,800.00     68,480.00          -                   -                 
311301201 โครงการจัดพิธีไหวครูของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
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311301202 โครงการกีฬา 5 ศูนย 130,000.00        -                    130,000.00        -                     -                   -                 
311301203 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
311301206 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
311301207 โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของบุคลากรศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
321301204 โครงการประกวดวาดภาพและคัดลายมือ 58,500.00          -                    58,500.00          -                     -                   -                 
1302 ศูนยประจวบคีรีขันธ 6,408,700.00     166,560.00        5,847,368.00     394,772.00        -                   -                 
311302101 การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 3,030,400.00     166,560.00        2,641,454.00     222,386.00        -                   -                 
311302102 การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 630,000.00        -                    630,000.00        -                     -                   -                 
311302203 พิธีไหวครูของศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขัน 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
311302204 กีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางศูนยใหการศึกษา 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
311302205 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศูนยใหการศึกษาภายนอก 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
611302106 การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 2,568,300.00     -                    2,395,914.00     172,386.00        -                   -                 
1303 ศูนยหัวหิน 6,196,700.00     73,920.00          5,917,780.00     205,000.00        -                   -                 
311303101 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4,805,900.00     73,920.00          4,526,980.00     205,000.00        -                   -                 
311303202 สนับสนุนงานวิชาการ 65,000.00          -                    65,000.00          -                     -                   -                 
311303203 พิธีไหวครูประจําป 2552 ศูนยการศึกษาหัวหิน 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
311303204 กีฬาหาศูนยเกมส 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
311303205 การจัดประชุมสัมมนาของนักศึกษา 45,000.00          -                    45,000.00          -                     -                   -                 
311303206 ศึกษาดูงานของ นศ. ศูนยการศึกษาหัวหิน 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
311303207 ศึกษาดูงานของบุคลากรศูนยการศึกษาหัวหิน 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
611303108 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1,090,800.00     -                    1,090,800.00     -                     -                   -                 
1304 ศูนยบางสะพาน 22,511,300.00   -                    21,009,800.00   1,501,500.00     -                   -                 
311304101 การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา(1) 8,433,200.00     -                    7,826,700.00     606,500.00        -                   -                 
311304202 ประกันอุบัติเหตุกลุม นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 105,000.00        -                    105,000.00        -                     -                   -                 
311304203 ทําเนียบรุน นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 55,000.00          -                    55,000.00          -                     -                   -                 
311304204 พิธีไหวครูนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 85,000.00          -                    85,000.00          -                     -                   -                 
311304205 สงเสริมคุณภาพ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
311304206 สงเสริมศักยภาพ นศ. ดานทักษะความพรอมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
311304207 อบรมความรูดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายให นศ. สาขานิติศาสตร 30,000.00          -                    30,000.00          -                     -                   -                 
311304208 การอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว 56,400.00          -                    56,400.00          -                     -                   -                 
311304209 กิจกรรมกลุมสัมพันธ นศ.ใหมและการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 141,600.00        -                    141,600.00        -                     -                   -                 
311304210 สานสัมพันธพี่นอง นศ.ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 65,000.00          -                    65,000.00          -                     -                   -                 
311304211 สนับสนุนการสัมมนาของ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
311304212 สนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 
311304213 สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพของ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 120,000.00        -                    120,000.00        -                     -                   -                 
311304214 กีฬาสัมพันธสรางสรรคสามัคคี "หาศูนยเกมส" ครั้งที่ 5 120,000.00        -                    120,000.00        -                     -                   -                 
311304215 จัดสวัสดิการเพื่อสงเสริมสุขภาพอาจารยและนักศึกษา 150,000.00        -                    150,000.00        -                     -                   -                 
321304216 สนับสนุนการจัดทําโครงการบริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น 153,500.00        -                    153,500.00        -                     -                   -                 
611304117 การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา(2) 8,881,600.00     -                    8,056,600.00     825,000.00        -                   -                 
611304218 การสัมมนาวิชาการเรื่องภาวะผูนํากับงานสาธารณสุข 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
611304219 การศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา 375,000.00        -                    375,000.00        -                     -                   -                 
611304220 พิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจากสํานักจัดการศึกษาภายนอก 60,000.00          -                    60,000.00          -                     -                   -                 

(37)



 งบรายจาย
 งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น

รหัส
งบประมาณ

กรม/หนวยงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ

611304221 สนับสนุนการศึกษาดูงานของ นศ. ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 300,000.00        -                    300,000.00        -                     -                   -                 
611304222 จัดทําเอกสารวิชาการเผยแพรความรูสู นศ. ชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
611304223 สืบคนขอมูลประกอบการเรียนและการทําวิทยานิพนธ 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
611304224 เสริมศักยภาพ นศ. บัณฑิตศึกษา (ป.โทบริหารการศึกษา) 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
611304225 ศึกษาดูงานและสัมมนา นศ. ป.โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 500,000.00        -                    500,000.00        -                     -                   -                 
611304227 ศึกษาดูงานตางประเทศหลักสูตร รปม. 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
611304229 เรียนรูตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 150,000.00        -                    150,000.00        -                     -                   -                 
611304231 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 250,000.00        -                    250,000.00        -                     -                   -                 
611304232 ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักจัดการศึกษาภายนอก 80,000.00          -                    80,000.00          -                     -                   -                 
611304233 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 130,000.00        -                    130,000.00        -                     -                   -                 
611304234 พัฒนาระบบบริหารขอมูล ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 150,000.00        -                    80,000.00          70,000.00          -                   -                 
611304235 พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 50,000.00          -                    50,000.00          -                     -                   -                 
611304236 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 75,000.00          -                    75,000.00          -                     -                   -                 
621304226 สัมมนาการบริหารการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ:ภูมิภาคตะวันตก 100,000.00        -                    100,000.00        -                     -                   -                 
621304230 สนับสนุนกิจกรรมสรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ 450,000.00        -                    450,000.00        -                     -                   -                 
641304228 แนวโนมความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธและชุมพร 300,000.00        -                    300,000.00        -                     -                   -                 
1305 ศูนยนครปฐม 14,138,800.00   447,720.00        13,351,855.00   339,225.00        -                   -                 
311305101 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 8,997,000.00     447,720.00        8,375,441.00     173,839.00        -                   -                 
311305202 พัฒนานักศึกษา 240,000.00        -                    240,000.00        -                     -                   -                 
311305203 พัฒนาบุคลากร 200,000.00        -                    200,000.00        -                     -                   -                 
611305104 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 4,701,800.00     -                    4,536,414.00     165,386.00        -                   -                 

(38)
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 8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     
งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา   
ชื่อกิจกรรม งานบริหารสํานักงานคณบดี 
งบประมาณ 1,998,200   บาท  
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            1 – 1 – 0101 – 1 - 01 รหัสงบประมาณ 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากกิจกรรม   การบริหารงานของสํานักงานคณบดีตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
เปาหมาย 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 11 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ  95 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 

   
 
2.  งบประมาณ   1,998,200    บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร  
1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

-  คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา เวลา 12 เดือน 1,172,154 
งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  
-  คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะ 20,000 

2. คาใชสอย  
-  คาซอมแซม , ปรับปรุงอาคารเรียน, และอาคารประกอบ 200,000 
-  คาเบี้ยเล้ียง  ที่พัก พาหนะ 50,000 

3. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุสํานักงาน 400,000 

4. คาสาธารณูปโภค  
-  คาโทรศัพท 20,000 
-  คาไปรษณีย  10,000 
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หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน  
1. คาครุภัณฑ  

-  LCD จํานวน 2 เครื่อง 126,046 

รวม 1,998,200 

 
 
 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ลําดับ

ที่ 
รายการ 

จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 
1  LCD 2 เครื่อง 63,023 126,046  1. เปนเครื่องฉายภาพเลนส

เดียว 
     สามารถตออุปกรณเพ่ือฉาย

ภาพ 
     จากคอมฯ และวิดีโอ 
     2. ใช LCD Panel ชนิด Poly 
      Silicon TFT Active Matrix  
     จํานวน 3 Peanels   หรือ

ระบบ  
     DLP 
     3. ระดับ SVGA และ XGA 

เปน 
     ระดับความละเอียดของ

ภาพท่ี 
     True 
     คําชี้แจง 
     เพ่ือใชประจําหองเรียน 

อาคาร 9 
 รวม   126,046  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม   โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมคณะครุศาสตร  
งบประมาณ      60,000   บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ             1 – 1 – 0101 – 2 - 02 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากการเปล่ียนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมี
ภารกิจที่สําคัญทางวิชาการคือ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม เพ่ือใหเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง
โดยไมเปนหลักสูตรแกนกลางของราชภัฏแลว   คณะครุศาสตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมอีกหลายหลักสูตรที่ยัง
เปนหลักสูตรด้ังเดิมอยู  เน่ืองจากปจจุบันการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษายังเปนที่ตองการของหนวยงานการใชครู 
 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง  3  หลักสูตร 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี    1  ขอท่ี  1.3 3.  
 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  ไดหลักสูตรใหม   3  หลักสูตร 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  หลักสูตรใหม  หรือหลักสูตรปรับปรุง  ระดับปริญญาตรี 3  หลักสูตร 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ไดหลักสูตรที่ปรับปรุง  หรือหลักสูตรใหม สําหรับผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี  
3 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 10,000  บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             

- ทบทวนหลักสูตร             
- หาขอมูลหลักสูตรท่ี

จะพัฒนา/ ปรับปรุง 
            

2.  ขั้นดําเนินการ             
- ดําเนินการแตงต้ัง

กรรมการหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตร 

            

- วิพากษหลักสูตรและ

นํามาแกไขปรับปรุง 
            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ปรับปรุงการพัฒนา

หลักสูตรเขาสภา 
มรภ.เพชรบุรีเพื่อ
รับรอง 

            

 
5.  งบประมาณ    60,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 24,000 
-  คาจัดทําเอกสารหลักสูตร 11,000 

2. คาใชสอย  
-  คาใชสอยอื่นๆ 10,000 

3. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุการศึกษา 15,000 

รวม 60,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ไดหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม  3  หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินจากความสําเร็จของผลงาน  การดําเนินการขอรับรองหลักสูตรจาก สกอ  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม   โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสูความเปนเลิศในวิชาชีพ   
งบประมาณ   60,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               1 – 1 – 0101 – 2 - 03 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีในทุกวันน้ี  อาจกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบันของบุคคลดวยเหตุน้ีคณะครุศาสตรจึงมุงเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสูความเปนเลิศในวิชาชีพโดย

พัฒนาดานทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการเปดโลกทัศนใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง เปนการพัฒนาองครวมของความเปนครู  ทั้งดานรางกาย สติปญญา  อารมณ  สังคม   
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถในการพัฒนา “ตน” ไดอยางผสมผสานและกลมกลืน 
 2.  เพ่ือใหนักศึกษามีความม่ันใจและเช่ือมั่นในตนเอง  มีเจตคติ  คานิยมในการดําเนินชีวิต 
 3.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถในการทํางานที่อํานวยคุณประโยชน ทั้งงานวิชาการและบริการ 
 4.  เพ่ือใหนักศึกษาเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  ความมีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกเอกทุกช้ันปไดรับการพัฒนาเสริมสรางความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกช้ันป 367 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาตน ในดานมนุษยสัมพันธ 

ดานคุณธรรม ความประพฤติและความสามารถเชิงวิชาการ  
กระทําดีใหเปนที่ปรากฏ 

รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 163.48  บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
- ชั้นปที่ 1             
- ชั้นปที่ 2             
- ชั้นปที่ 3             
- ชั้นปที่ 4 - 5             
2.  ขั้นดําเนินการ             
ชั้นปท่ี 1  เสริมสราง
ภูมิคุมกันทางกาย จติ 
(กิจกรรมคุณธรรมนํา 

            

จิตใจ,ปฐมนิเทศ) การ
อบรมเร่ืองการประกัน

คุณภาพ เตรียมรับการ
ประเมินฯ 

            

ชั้นปท่ี 2 เปดโลกทัศน
เตรียมสูความเปนบณัฑิต

ที่มีคุณภาพพิจารณาชีวิต

กับเศรษฐกิจพอเพยีง

กิจกรรม: ขาพเจาคอืผูนํา
มนุษยสัมพันธคือหัวใจ 

            

ชั้นปท่ี 3 พัฒนาศักยภาพ
ใหเปนผูนําและกลา

แสดงออก (กิจกรรม 
Educational Visit) 

            

ชั้นป 4-5  พัฒนา EQ สู
ความเปนบัณฑิตท่ีสงา

งาม กิจกรรม Think 
Positive Club กิจกรรม
ปจฉิมนิเทศ 

            

3. ขั้นประเมินและ
รายงานผล 
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5.  งบประมาณ   60,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาใชสอย  

-  เสริมสรางภูมิคุมกันทางกาย-จิตกิจกรรมคุณธรรมนําจิตใจ,ปฐมนิเทศ,งานประกัน
คุณภาพ 

35,000 

-  เปดโลกทัศนเตรียมสูความเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพพิจารณาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 
-  พัฒนาศักยภาพใหเปนผูนําและกลาแสดงออก (กิจกรรม Educational Visit) 10,000 
-  พัฒนา EQ สูความเปนบัณฑิตที่สงางาม  (กิจกรรม Think Positive Club, กิจกรรม

ปจฉิมนิเทศ) 
5,000 

รวม 60,000 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษามีคุณลักษณะของความเปนครูที่ดี  มีวุฒิภาวะทางอารมณรูสึกดีตอตนเองและรูสึกดีตอบุคคลรอบขาง  มี
ความสมดุลทั้งดานจิตใจ  รางกาย  อารมณ  และสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค    
มีความสุข  ประสบความสําเร็จในชีวิต 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 1.  ประเมินการรวมกิจกรรม   การพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค โดยใชแบบสอบถาม  สัมภาษณ  พูดคุย 
 2.  ติดตามการพัฒนาของนักศึกษา  สังเกตพฤติกรรม  การแสดงออกขอมูลยอนกลับ (feed  back)  จากกลุมบุคคล
ตางๆ  เชน  ครูอาจารย  ผูปกครอง  กลุมบุคคลตางๆ ในองคกร 
 3.  ประเมินจากหลักฐานการเขารวมกิจกรรม, ภาพกิจกรรม 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม    สูการเปนนักจิตวิทยาแนะแนวมืออาชีพ      
งบประมาณ     15,000   บาท    
ประเภทงบประมาณ   ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             1- 1 – 0102 – 2 - 04 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยที่กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนแบง 2 ลักษณะคือกิจกรรมแนะแนว กับกิจกรรมนักเรียนโดยเหตุน้ีสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวจึงตองพัฒนา
นักศึกษาในดานการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมในรูปแบบวิธีการเปนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยในทุกดานคือ

รางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม 
 
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการนําประโยชนตอนักเรียน ตอบุคคล ตอสังคม ประเทศชาติ 
 2.  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 
 3.  เพ่ือใหเห็นคุณคาขององคความรูตางๆ จนสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเอง  และประกอบสัมมาชีพ 
 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี  1.2 
 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาเอกจิตวิทยาและการแนะแนวไดรับการเสริมสรางในความเปนนักจิตวิทยาแนะแนวอยางมี
กระบวนทา (มืออาชีพ) 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาจิตวิทยาและการแนะแนวมีความสามารถในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คนพบศักยภาพแหงตน และชัดเจนใน
บทบาท  หนาที่ในวิชาชีพ 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
ประชาสัมพันธ หรือ
ประชุมเพื่อสรางความเขาใจ

รวมกัน 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             
เสนอตอคณบดีในการ

ขอใชงบประมาณ

ดําเนินการตามโครงการ 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

 
6.  งบประมาณ   15,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 1,000 

2. คาใชสอย 14,000 

รวม 15,000 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาเอกจิตวิทยาและการแนะแนวมีคุณลักษณะของผูที่เปนบัณฑิต คือ รอบรู  ชัดเจน ในเชิงวิชาการ และกลวิธี
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ อยางถูกตองสมบูรณ 
 
8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 1.  ประเมินจากการรวมกิจกรรม 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
 3.  ติดตามการพัฒนาของนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม    พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา    
งบประมาณ    40,000   บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            1 – 1 – 0103 – 2 - 05  รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองพัฒนารูปแบบ กิจกรรม  เทคนิค  และวิธีการใหทันการณ  สอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา  นักศึกษาจึงตองพัฒนาตนเองใหไดรับประสบการณที่หลากหลาย  
ปรับเปล่ียนกระบวนการคิดใหกวางขวางและทันสมัยอยูเสมอ  ตลอดจนสรางความเข็มแข็งทางวิชาชีพในรูปแบบการสราง
เครือขาย 
2.  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยสงเสริมการจัดอบรม/สัมมนา 
          2. เพ่ือเปดโลกทรรศนทางวิชาชีพ  และสรางความเขมแข็งทางวิชาการในรูปแบบเครือขาย 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี………1………..ขอท่ี………… 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)   

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนในการจัดสัมมนาวิชาชีพและฝกอบรม 2 ครั้ง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ประสิทธิผลในกระบวนการจัดสัมมนาวิชาชีพและฝกอบรม รอยละ  80 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 20,000 บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
- กําหนดรูปแบบ

กิจกรรม 
            

- เตรียมความ

พรอม 
            

2.  ขั้นดําเนินการ             
- ดําเนินกิจกรรม

ตามท่ีกําหนด 
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมิน

โครงการ 
            

- รายงานผล             
 
6.  งบประมาณ   40,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

คาตอบแทน  
       - คาตอบแทนวิทยากร 10,000 
คาใชสอย  
       - คาเบี้ยเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 20,000 
คาวัสดุ  
       - วัสดุสํานักงาน 5,000 
       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 

รวม 40,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1. นักศึกษาไดรับประสบการณตรงและมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
        2. นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดที่กวางขวาง  หลากหลาย และเปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาชีพ 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
        1. ตรวจประเมินผลงาน 
        2. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อโครงการ   เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
งบประมาณ    60,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1 – 1 – 0109 – 2 - 06 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก

พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด  ต้ังแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข
เพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ  
 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีคุณภาพโดยไดรับการ
พัฒนาครบทั้ง 3 ดาน  ความรู  ทักษะและเจตคติ  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค
ของหลักสูตร  จึงไดจัดทําโครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนานักศึกษาโดยจัดฐานการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  
2.  วัตถุประสงค 
 1. ใหความรูเรื่องแนวทางและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงแกนักศึกษา 
 2. สรางจิตสํานึกใหกับนักศึกษาและเยาวชนในการดํารงชีวิตอยางประหยัดทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 3. ปลูกฝงใหนักเรียนและเยาวชนรูจักคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ  รูจักการถนอมรักษาและใชอยางคุมคา 
 4.  สรางนักศึกษาใหเปนผูนําในการเผยแพรความรูเรื่องการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน 
 5. สืบสานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอที่ 1 
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)    

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาครุศาสตร   150 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาครุศาสตรมีความรู  ทักษะในการครองตน  ครองจิต  

เก่ียวกับการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนิน 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  400 บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
- เสนอโครงการตอ มรภ.             
- ประชุมอาจารย นักศึกษา
คณะทํางานเพื่อกําหนด

กิจกรรม 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             
- จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา             
- จัดนิทรรศการ             
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- สรุปประเมินผลโดย
คณะทํางาน 

            

- สรุปผลขอมูลเอกสาร             
- รายงานผลโครงการ             

 
6.  งบประมาณ   60,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

1. คาตอบแทน/คาใชสอย  
1.1 คาวิทยากร 15,000 
1.2 คาอาหาร+ อาหารวาง 20,000 
2. คาวัสดุโครงการ  
2.1 วัสดุโครงการ 20,000 
2.2 คาจัดสถานท่ี 5,000 

รวม 60,000 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตปที่ 1-5 ไดรับการเสริมทักษะ  การดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  
อยางเหมาะสม 
8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 1. ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2. ประเมินความคิดเห็นตอกิจกรรมของทุกภาคสวนที่มีสวนรวม 
 3. สรุป/รายงานผล 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม    พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาเอกคณิตศาสตร   
งบประมาณ    30,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ             1 – 1 – 0110 – 2 - 07 

1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะครุศาสตร  มีภารกิจสําคัญ คือการผลิตครูดี  มีคุณภาพในกระบวนการผลิตครูน้ันตองใหความรูพ้ืนฐาน  
ความรูเฉพาะวิชา  และทักษะที่จําเปนสําหรับครู  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  เปนทักษะท่ีจําเปนอีกทักษะหน่ึงที่ควรจัด
กิจกรรมฝกทักษะใหกับนักศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาคณิตศาสตรที่มีธรรมชาติวิชาที่เน้ือหามีลักษณะเปนนามธรรม  
ยากแกการทําความเขาใจของผูเรียน  ผูสอนจึงตองเตรียมการสอน ตลอดจนเตรียมสื่อการสอนที่สามารถเราความสนใจของ
ผูเรียน  และเปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนทําความเขาใจเน้ือหาอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษาวิชาเอก
คณิตศาสตรใหมีทักษะดังกลาว  คณะครุศาสตรจึงจัดใหมีโครงการน้ีขึ้น 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร  มีทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี  1.2 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)  สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่นักศึกษาผลิตขึ้น  

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนสื่อที่นักศึกษาผลิต 26  ช้ิน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    สื่อที่นักศึกษาผลิตขึ้นมีคุณภาพ  สามารถนําไปใชไดจริง รอยละ  100 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 5  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,153.84 บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   255. พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
- ประชุมกรรมการ             
- เขียนโครงการ             
2.  ขั้นดําเนินการ             

 -        ดําเนินการ
ฝกอบรมและผลิตสื่อ 
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พ.ศ.   255. พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- นักศึกษาทดลอง

ใชสื่อ 
            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินผลการ

ฝกอบรม 
            

- นักศึกษาสรุป

รายงานผลการใช

สื่อ 

            

 
6.  งบประมาณ   30,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,800 

2. คาใชสอย  

-  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 7,400 

3. คาวัสดุ  

-  11,800 คาวัสดุ  อุปกรณ  การฝกอบรม 

รวม 30,000 

 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตรมีความรูและทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 2.  มีสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ที่นักศึกษาผลิตขึ้น  จํานวน  26  ช้ิน 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 1.  ประเมินผลการฝกอบรม 
 2.  สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
 3.  ประเมินผลรายงานผลการใชสื่อของนักศึกษา 
 4.  สรุปรายงานผล 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม    พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในช้ันเรียนวิชาภาษาไทย 
งบประมาณ    30,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ            1 – 1 – 0111 – 2 – 08 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยในช้ันเรียนเปนบทบาทสําคัญของครูทุกสาขาวิชาที่จะตองดําเนินการเพ่ือพัฒนา หรือแกปญหานักเรียน             
แตในการวิจัยในช้ันเรียนของครู  มักจะพบปญหา  อุปสรรค  ในเรื่องของการคิดคนนวัตกรรม  แลวพัฒนาหรือแกปญหาของ
นักเรียน   ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียนวิชาภาษาไทยครูก็พบปญหาเชนเดียวกัน 
 การจัดเตรียมความพรอมในเรื่องนวัตกรรมการวิจัยในช้ันเรียนวิชาภาษาไทย ถือเปนสิ่งสําคัญของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทย  ซึ่งจะไดนําเอานวัตกรรมไปใชในการฝกประสบการณ และการปฏิบัติวิชาชีพครู 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเอกภาษาไทยระดมความรู และเทคนิค  วิธีการ  ดานนวัตกรรมการวิจัยในช้ันเรียน               
วิชาภาษาไทย 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2   
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)  นวัตกรรมการวิจัยในช้ันเรียนวิชาภาษาไทยในรูปแบบ CD 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 38  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีความรู และทักษะเก่ียวกับนวัตกรรมการวิจัยทางภาษาไทย รอยละ  90 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 789.47  บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
- ประชุมกรรมการ             
- จัดทําโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             
-    จัดประชุมนักศึกษา

แบงความรับผิดชอบ 
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- นักศึกษาสืบคน

นวัตกรรมจัดทํา 
CD 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินผลงาน

นวัตกรรม 
            

- สอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษา 
            

 
6.  งบประมาณ   30,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาใชสอย 15,000 

2. คาวัสดุ 15,000 

-  คาวัสดุ  

รวม 30,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  มีความรู  และทักษะเก่ียวกับนวัตกรรมการวิจัยในช้ันเรียนวิชาภาษาไทย  ซึ่งจะเปน
ตนทุนในการฝกประสบการณ  และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 -  ประเมินจากผลงานนวัตกรรม 
 -  ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมของโครงการ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม    การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร   
งบประมาณ    20,000  บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           1 – 1 – 0112 – 2 - 09 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหครูในสาขาวิทยาศาสตรมีคุณลักษณะในการเตรียม
แผนการสอน และสื่อการเรียนการสอน เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร  ยังขาดสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจในวิชาเรียน  ดังน้ัน  นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป  คณะครุศาสตร  จึงไดจัดฝกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร เพ่ือเปนการสงเสริมให
นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาชีพครูตอไปในอนาคต  และเพ่ือใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร 
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือฝกอบรมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ช้ันปที่ 4  คณะครุศาสตร ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรใหสามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  นักศึกษาสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรได 
 3.  เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญทางสื่อการเรียนการสอน 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี 1.2 
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  
 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรได 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรม 17  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ทางวิทยาศาสตร 
รอยละ  80 

ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 4  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,176.47 บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2550 พ.ศ.  2551 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
ประชุม/ วางแผน             
เตรียมวัสดุประกอบ             
การฝกอบรม/สถานท่ี             
2.  ขั้นดําเนินการ             
จัดการฝกอบรม             
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

จัดทํารายงานผล

โครงการใหผูมีสวน

เก่ียวของรับทราบ 

            

 
6.  งบประมาณ    20,000    บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 6,000 

2. คาใชสอย  

-  คาอาหาร/ คาอาหารวาง  100 บาท/ คน 2 วัน  (100x2x22) 4,400 

-  เอกสารประกอบการอบรม  22  ชุด  ชุดละ 50  บาท 1,100 
-  คาของท่ีระลึกวิทยากร 1,000 

3. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุอุปกรณ 7,500 

รวม 20,000 
 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป  คณะครุศาสตร มีความรูความเขาใจในการผลิตสื่อการเรียน
การสอนทางวิทยาศาสตร 
 2.  นักศึกษาสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรได 
 3.  นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน 
8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม     พัฒนาบุคลากร  คณะครุศาสตร 
งบประมาณ    138,000   บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ            1 – 1 – 0101 – 2 - 10 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากร  คณะครุศาสตร  เปนภารกิจที่สําคัญดานหน่ึงของการบริหารงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  วิทยาการ
ใหมๆ ใหกับบุคลากร  และสามารถทํามาประยุกตใชในการสอนและการปฏิบัติงาน  ดังน้ันจําเปนตองทําอยางตอเน่ืองทุกป 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะครุศาสตร 
 2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   4   ขอท่ี   4.2   
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนบุคลากรคณะครุศาสตร 23  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รอยละ  90 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 10  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,000  บาท 

 
5.  การดําเนินงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
- วางแผนโครงการ             
2.  ขั้นดําเนินการ             
- ประชุม/ อบรม/ 

สัมมนา 
            

ศึกษาดูงาน             
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินผลและ

รายงานผลโครงการ 
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5.  งบประมาณ     138,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  
-  คาเบี้ยเล้ียง  ที่พัก และพาหนะ 138,000 

รวม 138,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรคณะครุศาสตร  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 -  แบบประเมินผลและรายงานผลโครงการ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม    พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย   
งบประมาณ   120,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          2 – 1 – 0104 – 1 - 11 รหัสงบประมาณ 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย 110 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย  มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
รอยละ  100 

ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 4  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,090.90  บาท 

 
2.  งบประมาณ   120,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียง/ ที่พัก/ พาหนะ 5,000 

-  คาถายเอกสาร 10,000 
3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุฝกรายวิชาการศึกษาปฐมวัย 50,000 

-  วัสดุสํานักงาน 25,000 
-  หนังสือ/ ตํารา 20,000 

รวม 120,000 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม    โครงการพัฒนาหองสมุดคณะครุศาสตร     
งบประมาณ    60,000   บาท    
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ            2 – 1 – 0101 – 2 - 12 

1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะครุศาสตร จัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษา จําเปนตองมีแหลงเรียนรู เฉพาะสาขา ซึ่งไดแก หองสมุด
ประจําคณะครุศาสตรเพ่ือเปนแหลงคนควาเฉพาะสาขาการศึกษา  โดยเอกสารหลักจะประกอบดวยเอกสารหลักสูตร  
แผนการจัดการเรียนรู  เอกสารหลัก-ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน  การวิจัย  จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการเรียนรู 
และวิทยานิพนธ  ตัวอยางการวิจัยในช้ันเรียน  เปนตน  ดังน้ันเพ่ือใหการพัฒนาหองสมุดเปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพ  จึงได
จัดโครงการน้ีขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือปรับปรุงหองสมุดคณะใหสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือจัดหาเอกสาร  หนังสือ  เพ่ิมใหกับหองสมุดไดมากขึ้น 
 3.  เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาคณะครุศาสตร 
 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1    ขอท่ี 1.2 
 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  
(ระบุผลผลิต)  ไดหองสมุดที่สามารถเปนแหลงคนควาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาคณะครุศาสตร 367 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด รอยละ  95 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 163.48  บาท 

 
 
 
 
 
 



1 - 24 
 

5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
- สํารวจเบ้ืองตนกอน

ปรับปรุงหอง 
            

- สํารวจหนังสือท่ีควร

จัดซื้อเพิ่มใหม 
            

2.  ขั้นดําเนินการ             
- ปรับปรุงหองจัดหา

วัสดุ-อุปกรณที่
จําเปน 

            

- จัดหาหนังสือและ

เอกสารการสอน  
ฯลฯ 

            

- ปรับปรุงหองสมุด

ทั้งดานวัสดุ-
อุปกรณ 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินความ

คิดเห็นของผูใช

หองสมุด 

            

             

 
6.  งบประมาณ   60,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาวัสดุ  

-  หนังสือ / เอกสารการสอน 30,000 
-  วัสดุสําหรับหองสมุด 30,000 

รวม 60,000 
 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ไดหองสมุดพรอมใชมีหนังสือ  เอกสารที่นักศึกษาตองการคนควาไดตามความตองการ 
 2.  หองสมุดสามารถบริการไดทุกวัน 
8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 -  ประเมินความพึงพอใจ  โดยใชแบบสอบถามนักศึกษาที่เขารับการบริการหองสมุด 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม   นักศึกษาครุศาสตรรูปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย 
งบประมาณ      40,000    บาท    
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รหัสงบประมาณ           2 – 1 – 0101 – 2 - 13 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ชาติไทยเปนประเทศท่ีมีเอกลักษณทางสังคม มีศิลปะและวัฒนธรรม เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศวามี
ความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต อยางแนบเนียน  กลมกลืน  การสืบทอดสูเยาวชนคนรุนหลังจะเปนสิ่งบงบอกถึงความเจริญและ
การพัฒนาของคนในชาติ  ดวยเหตุน้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดจัดโครงการ นักศึกษาครูรูปฏิบัติใน
วัฒนธรรมไทยขึ้น 
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักตอการเปนคนไทย  ชาติไทย  วิถีชีวิตในแบบไทย 
 2.  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและปฏิบัติรวมกันที่แสดงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย  ความสามัคคีกลมเกลียว  
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่ดีในแบบไทยไมผิดเพ้ียนไปตามชาติอื่น 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี        ขอท่ี    1     
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาครุศาสตรไดรับการพัฒนา  เสริมสรางความเจริญงอกงามในดานอารมณ  สังคม  สติปญญา            
มีจิตวิญญาณของความเปนไทย    

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาของคณะครุศาสตร ช้ันปที่ 2, 3 , 4 , 5 367  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาของคณะครุศาสตรมีความสามารถในการพัฒนาตน               

มีความภูมิใจในความเปนคนไทย  มีชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย และมีวัฒนธรรม-ประเพณีอันดีงามสืบทอดกันมา 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 108.99 บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
- ชั้นปที่ 2             
- ชั้นปที่ 3             
- ชั้นปที่ 4-5             
2.  ขั้นดําเนินการ             
ชั้นปท่ี 2  กิจกรรม
สัมพันธงานสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

(กิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา, กิจกรรมพิธี
การ) 

            

ชั้นปท่ี 3 ปฏิสัมพันธศึกษา
งานวัฒนธรรมทองถ่ิน 

            

ชั้นปท่ี 4-5  กิจกรรม 
Good  Appearance 
(วัฒนธรรมการไหวการ
แตงกาย, การใชถอยคํา, 
การเปนผูนําชุมชน  
สังคม) 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

 
5.  งบประมาณ    40,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  กิจกรรมสัมพันธงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา,กิจกรรมพิธีกร พิธีการ) 15,000 

-  ปฏิสัมพันธศึกษางานวัฒนธรรมทองถ่ิน  (วัด  โรงเรียน   ชุมชน) 15,000 
-  กิจกรรม Good Appearance  (วัฒนธรรมการไหว, การแตงกาย, การเปนผูนําชุมชน 
สังคม  การสวดมนต)  กิจกรรมหัวใจนักปราชญ(ชาวบาน)  (ฟง  คิด   ถาม   เขียน)   
วัด  โรงเรียน ชุมชน 10,000 

รวม 40,000 
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6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาของคณะครุศาสตร ช้ันปที่ 2, 3 , 4 , 5  มีการพัฒนาเสริมสรางความเปนไทยเรียนรูวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจําแนกกิจกรรมสูวัด  ชุมชน  โรงเรียน   และมีความสามารถในการพัฒนาตนไดอยางเหมาะสม   ไมงมงาย  มี
ความภูมิใจในความเปนคนไทย  มีชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย และมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดกันมา  
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 1.  ประเมินการรวมกิจกรรม  การพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค โดยใชแบบสอบถาม  สัมภาษณ  พูดคุย 
 2.  ติดตามการพัฒนาของนักศึกษา  สังเกตพฤติกรรม  การแสดงออกขอมูลยอนกลับ (feed  back)  จากกลุมบุคคล
ตางๆ  เชน  ครูอาจารย  ผูปกครอง  กลุมบุคคลตางๆ ในองคกร 
 3.  ประเมินจากหลักฐานการเขารวมกิจกรรม, ภาพกิจกรรม 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อโครงการ   เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู      
งบประมาณ    69,200   บาท    
ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           2 – 1 – 0101 – 2 - 14 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การฝกประสบการณวิชาชีพครู เปนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการนําความรู หลักการไป
ทดลองปฏิบัติจริงในสถานการณจริง  และใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานศึกษาควบคูกันไป  ซึ่งการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูน้ัน นักศึกษาตองเรียนรูและพัฒนาตนเองทั้งดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถทางดานวิชาการ  และทักษะ
สําหรับครู เพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา  ดังน้ัน  เพ่ือเตรียมความพรอม และเติมเต็มศักยภาพดังกลาวของนักศึกษาใหมีความพรอม
ในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  คณะครุศาสตรจึงจัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู  สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูขึ้น 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  และการประกอบอาชีพครูใน
อนาคต  สําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
(ระบุผลผลิต)  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 3-5 จํานวน 200 คน มีบุคลิกภาพความรู  และทักษะในการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 200 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตมีความรู ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูได รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  346 บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
- เสนอโครงการตอ
มหาวิทยาลัย 
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- ประชุมคณาจารย 
นักศึกษาเพื่อกําหนด

กิจกรรม 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             
 จัดกิจกรรมอบรม/
สัมมนา 

            

- กอนฝกประสบการณ             
- ระหวางฝกประสบการณ             
- หลังการฝกประสบการณ             
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- สรุปผลขอมูลเอกสาร             
- สะทอนขอมูลโดยการ
ประชุม 

            

- สายงานผลโครงการ             

 
6.  งบประมาณ    69,200    บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  
-  คาวิทยากร 20,000 

2. คาใชสอย  
-  คาอาหาร/อาหารวาง 20,000 

3. คาวัสดุ  
- กระดาษ A 4 10,000 
- วัสดุสํานักงาน 19,200 

รวม 69,200 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไดรับการเตรียมพรอมดานความรู  ทักษะ คุณลักษณะ  พรอมที่จะฝก
ประสบการณวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. คุณภาพนักเรียน ความสัมพันธของคณะครุศาสตร  กับหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  มีคุณภาพดีขึ้น  
8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 41. ประเมินคุณภาพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 2. ประเมินจากความคิดเห็นของอาจารยนิเทศ 
 3. ประเมินจากความคิดเห็นของครูพ่ีเล้ียง/โรงเรียน 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม   เสริมศักยภาพโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพครู 
งบประมาณ    80,000  บาท    

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            2 – 1 – 0101 – 2 - 15 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะครุศาสตรมีการจัดสงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ออกฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาท่ี
เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ  ซึ่งโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณน้ัน คณะครุศาสตร  ตองใหความชวยเหลือใน
การดูแล  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษา  เพ่ือใหโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูเปน
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพที่เขมแข็ง ซึ่งจะสงผลคุณภาพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะ  และเปนการ
ชวยเหลือ / ตอบแทน โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร จึงจัดทําโครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือขาย
รวมพัฒนาวิชาชีพครูของคณะครุศาสตรขึ้น 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือเสริมศักยภาพในการดูแล ชวยเหลือ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและการพัฒนาศักยภาพวิชาการของครู
โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร  ใหสามารถชวยเหลือ ดูแลนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1 
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
(ระบุผลผลิต)  ครูพ่ีเล้ียง/โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู  จาก 20 โรงเรียน  ไดรับการเสริมศักยภาพทางวิชาการอยางตอเน่ือง  

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  ครูพ่ีเล้ียงจากโรงเรียนเครือขายพัฒนาวิชาชีพครู 160 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ครูพ่ีเล้ียงนักศึกษามีศักยภาพในการดูแล ชวยเหลือนักศึกษา รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนิน 12 เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  500 บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
1.1 เสนอโครงการตอคณะ
ครุศาสตร 

            

1.2 ประชุมคณาจารยครูพี่
เลี้ยง/ผูบริหารโรงเรียน 
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.  ขั้นดําเนินการ             
2.1 จัดกิจกรรมเสริม
ศักยภาพครู/ผูบริหาร
โรงเรียนเครือขายรวม

พัฒนาวิชาชีพตามเวลา

เหมาะสม 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

3.1 สรุปขอมูล             
3.2 ประชุมสะทอนขอมูล             
3.3 รายงานโครงการฯ             

 
6.  งบประมาณ    80,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 30,000 
2. คาใชสอย  

-  คาเชารถ 20,000 
-  คาอาหาร/อาหารวาง 20,000 

3. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุ 10,000 

รวม 80,000 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูพ่ีเล้ียงนักศึกษาฝกประสบการณ ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเสริมศักยภาพการดูแล  ชวยเหลือ
และสมรรถนะทางวิชาการ ใหชวยเหลือ นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  และมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ            
มีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
 
8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 41. ประเมินจากความคิดเห็นตอกิจกรรม 
 2. ประเมินจากความคิดเห็นของครูพ่ีเล้ียง/โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 3. ประเมินคุณภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม   พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษาครู  ช้ันปที่ 4  
งบประมาณ    40,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ             2 – 1 – 0101 – 2 - 16 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น นอกจากการเรียนในช้ันเรียนตามหลักสูตรแลว การเสริมศักยภาพดานความรู  
ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  เปนสิ่งที่คณะ/มหาวิทยาลัย ตองเสริมสรางใหกับนักศึกษา  
เพ่ือเติมเต็มคุณลักษณะไดเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพรอมในการประกอบอาชีพ  จากเหตุผลดังกลาวคณะครุศาสตรจึง
จัดทําโครงการพัฒนาทักษะจําเปนสําหรับนักศึกษา   ครุศาสตร  และทักษะการดํารงชีวิตที่เหมาะสมใหกับนักศึกษา                
ครุศาสตร ช้ันปที่ 1-4 ขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาจบการศึกษาไปเปนบัณฑิตที่มีสมรรถภาพ 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปน  เหมาะสมตอการเรียน การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพสําหรับ
นักศึกษาตามความเหมาะสม 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1  
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 1-4 ไดรับการเสริมทักษะที่เหมาะสมอยางนอย 4 กิจกรรม 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 1-4 430  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีทักษะดานการเรียน การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

เพ่ิมมากขึ้น 
รอยละ  90 

ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 4  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 93  บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             
1.1  เสนอโครงการตอ
คณะครุศาสตร 

            

1.2 ประชุมคณาจารย 
นักศึกษา 
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

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

2.  ขั้นดําเนินการ             
2.1 จัดกิจกรรมอบรมดู
งาน/กิจกรรมชุมชน
อยางนอย 4กิจกรรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

3.1 สรุปขอมูล             
3.2 ประชุมสะทอน
ขอมูล 

            

3.3 รายงานโครงการฯ             
             

 
5.  งบประมาณ   40,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 15,000 
2. คาใชสอย  

-  คาอาหาร+อาหารวาง 10,000 
-  คาเชายานพาหนะ 10,000 

3. คาวัสดุ  
-  5,000 วัสดุโครงการ 

รวม 40,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 1-4 ไดรับการเสริมทักษะ การดํารงชีวิตทักษะการเรียน  การเตรียมอาชีพ  อยาง
เหมาะสม สามารถดํารงชีวิต  ศึกษาฝกประสบการณ  และประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 7.1 ประเมินจากความคิดเห็นตอกิจกรรม 
 7.2  ประเมินจากพฤติกรรมนักศึกษา 
 7.3 ประชุมสรุป /รายงานโครงการฯ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม    โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (หลักสูตร 5 ป) นักศึกษาทุน   
งบประมาณ      1,470,000   บาท    
ประเภทงบประมาณ       เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        2 – 1 – 0101 – 2 - 17          รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากการปฎิรูปการศึกษาที่ผานมา โดยเฉพาะ พ.ร.บ. การศึกษา 2542  การพัฒนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตองมี

การผลิตครูที่มีคุณภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดดําเนินการรับนักศึกษาทุนครู 5 ป ตามโครงการผลิตครูการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาต้ังแตปการศึกษา 2547  จนถึงปจจุบันยางเขาสูปที่ 5 ซึ่งเปนปที่นักศึกษาจะตองฝกประสบการณตลอดป
การศึกษา และตองไดรับการฝกประสบการณอื่นๆ เสริมความเปนครูดวย  เพ่ือใหไดครูพันธใหมที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ความเปนครู 
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือฝกประสบการณความเปนครูเสริมจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
 2. ดําเนินการจัดสรรทุนใหกับนักศึกษาทุนครู 5 ป 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี 1.2 
4   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
(ระบุผลผลิต)   นักศึกษาทุนครู 5 ป  ไดรับทุนการศึกษาและไดรับการฝกประสบการณตลอดป  

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาทุนครู 5 ป 35  คน   
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ไดครูที่มีวิสัยทัศน และมีคุณภาพเหมาะสมกับความเปนครู รอยละ 100 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 42,000  บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
- วางแผนการจัด
กิจกรรม 

            

- นักศึกษาทุนครู 5 ป             
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.  ขั้นดําเนินการ             
- จัดสรรทุนให
นักศึกษาฯ 

            

- จัดกิจกรรมตาม
แผนวางไว 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินความ
คิดเห็นของ

นักศึกษาทุนครู 5 ป 

            

 
5.  งบประมาณ   1,470,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  

1. คาใชสอย  

-  เขาคายกิจกรรมเสริมประสบการณความเปนครู และกิจกรรมวิชาการ 100,000 

-  กิจกรรมวันเด็ก 5,000 

-  อาสาพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่นขาดแคลน 57,500 

-  100,000 ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู 

งบรายจายอ่ืน  

-  1,207,500 เงินทุนนักศึกษา  35  คน ๆ ละ 34,500 บาท 

รวม 1,470,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ไดนักศึกษาทุนครู   5   ปที่มีวิสัยทัศน และบุคลิกภาพความเปนครูและเปนครูที่เปนความหวังของวงการศึกษา
ตอไป 
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาทุนครู  5  ป  จากแบบประเมินและรายงานผล 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
งาน  การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ชื่อกิจกรรม การจัดการศึกษาภาค  กศ.บป. 
งบประมาณ 93,900   บาท  
ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               3 – 1 – 0101 – 1 - 18 รหัสงบประมาณ 

1. ผลผลิตที่ไดจากกิจกรรม 
ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)  .มีการจัดการศึกษาในภาค กศ.บป.  ตลอดปการศึกษา  2551  

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษา กศ.บป. คณะครุศาสตร  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    มีการบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค  กศ.บป. อยางมีคุณภาพ รอยละ 100 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 

   
 
2.  งบประมาณ   93,900   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน/เจาหนาที่/ผูสอน  ถั่วจาย 93,900 
รวม 93,900 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม    การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
งบประมาณ   4,702,600  บาท    
ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             3 – 1 – 0101 – 1 - 19 รหัสงบประมาณ 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  บัณฑิตทุกสาขาการศึกษาไดรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 120  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีความสามารถในการเปนครูตามเกณฑของคุรุสภา รอยละ 95 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
   

 
2.  งบประมาณ   4,702,600   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาจางเจาหนาที่โครงการ  1 ตําแหนง   97,560 

-  คาตอบแทนดําเนินการ 300,000 
-  คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 200,000 
-  คาตอบแทนการสอน 3,050,040 

2. คาใชสอย  
-  คาจางซอมแซมอาคารสถานที่ 25,000 

-  พัฒนาบุคลากรทั้งในและตางประเทศ 300,000 
3. คาวัสดุ  

-  วัสดุการศึกษา 500,000 

-  โตะบรรยาย  12 ตัว 30,000 
-  เกาอี้ฟงบรรยาย  40 ตัว 20,000 
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หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

4. คาครุภัณฑ  
-  โปรเจคเตอร  1 เครื่อง 45,000 
-  คอมพิวเตอรพกพา  1 เครื่อง 30,000 
-  เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 90,000 
-  กลองดิจิตอล 15,000 

รวม 4,702,600 
 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 
ลําดับ

ที่ รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 
1.  โปรเจคเตอร 1 เครื่อง 45,000 45,000  1. เปนเคร่ืองฉายภาพเลนสเดียว 
     สามารถตออุปกรณเพ่ือฉายภาพ 
     จากคอมฯ และวิดีโอ 
     2. ระดับ SVGA และ XGA เปน 

     ระดับความละเอียดของภาพที่ 
     True 
2 คอมพิวเตอรพกพา 1 เครื่อง 30,000 30,000 1 Intel core 2 dual  2.4 G 65 mm 
     /64 bit 775 intel 945 chipset DDr2  
     Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram 
     LCD 19” 
3 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 90,000 90,000 1. Star air 32000 BTU 
4 กลองดิจิตอล 1 เครื่อง 15,000 15,000  
      

 รวม   180,000  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม   โครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหารคณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตร 
งบประมาณ   300,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           3 – 1 – 0101 – 2 - 20 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะครุศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาโทใน
สาขาการศึกษามานับแตเปนโรงเรียนฝกหัดครู จนพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังน้ันเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร
ทางคณะครุศาสตร จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร คณะครุศาสตรน้ัน  เพ่ือสงเสริมใหมี
การทําวิจัย การพัฒนาตนเอง และการศึกษาตอไประดับที่สูงขึ้น เพ่ือทดแทนอัตราการเกษียณราชการในอนาคตตอไป 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคณาจารยและบุคลากรทางคณะใหมีขีดความสามารถในการบริหาร บริการ และจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือเปนการขยายประสบการณเพ่ิมวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร 
   3. เพ่ือสนับสนุนทุนโครงการวิจัยระดับคณะอยางนอย 1  โครงการ 
  4. เพ่ือเพิ่มทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1   
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
(ระบุผลผลิต)   

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนอาจารยในคณะครุศาสตร 26 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถมีมาตรฐานทางดานการ

เรียนการสอนนักศึกษา 
รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 11,538.46  บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
ประชุมวางแผนกิจกรรม

และโครงการ 
            

เสนอแผนกิจกรรมเสนอ

โครงการวิจัย 
            

โครงการขอรับทุนศึกษา

ตอและวิจัย 
            

2.  ขั้นดําเนินการ             
จัดกิจกรรมพัฒนา

บุคลากร กิจกรรมที่ 1 
            

จัดกิจกรรมพัฒนา

บุคลากร ครั้งที่ 2 
            

จัดกิจกรรมพัฒนา

บุคลากร ครั้งที่ 3 
            

ดําเนินการวิจัยตามที่มี

เสนอโครงการ 
            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

ติดตามผลจากการ

ประเมินโครงการ 
            

ติดตามความสําเร็จจาก

การวิจัย 
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5.  งบประมาณ   300,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาใชสอย      

-  เบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปศึกษา         98,000 
-  คาเชารถ 22,000 

งบอุดหนุน  
-  โครงการวิจัยของคณาจารยและครุศาสตร 80,000 

งบรายจายอ่ืน  
-  ทุนศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาบริหารการศึกษา  จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 ตอป 100,000 

รวม 300,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1. บุคลากรของคณะครุศาสตรไดรับการพัฒนา 
        2. ไดงานวิจัย 4   อยางนอย 4 โครงการ 
        3. มีผูขอทุนศึกษาตออยางนอย  1  คน 
        4. มีนักศึกษาไดรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน  10  คน  
  
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
        ประเมินผลโครงการจากแบบประเมินความคิดเห็นตอโครงการและติดตามผลจากโครงการวิจัยที่สําเร็จ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  
ชื่อกิจกรรม    โครงการอบรมและประชาสัมพันธวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี   
งบประมาณ   80,000  บาท    

 

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              3 – 1 – 0101 – 2 - 21 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดเพชรบุรีมีแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดเขาบันไดอิฐ   และมีการบูรณะ
ปรับปรุงซอมแซมมาจนถึงปจจุบัน  จึงสมควรไดรับการสนับสนุนใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบมีมัคคุเทศก
อาสาสมัครที่มีความรู  ความสามารถ  รูขอมูลของวัดและเปนการสงเสริมเยาวชนใหทําตนใหเปนประโยชนแกทองถ่ิน  
และทําใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูลที่เปนประโยชนมีความประทับใจที่ไดมาทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  วัดที่ดําเนินการมี
งบประมาณน้ี จํานวน  1 วัด  
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ืออบรมเยาวชนและพระใหไดรับความรูและขอมูลของวัด  1 วัด 
 2.  เพ่ือประชาสัมพันธวัดในจังหวัดเพชรบุรี  1 วัด 
 3.  เพ่ือผลิตเอกสารประชาสัมพันธวัด  ดานแผนพับมีการจัดขอมูลอยางเปนระบบ 
 4. วัดที่ไดรับการจัดขอมูลอยางเปนระบบ  เปนวัดเปาหมายของการดําเนินการครั้งน้ี คือ วัดเขาบันไดอิฐ 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต) นักศึกษา-เยาวชน  ไดรับการอบรม  50 คน  

ตัวชี้วัด     เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนพระสงฆ นักศึกษาและเยาวชน  50 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    พระสงฆ นักศึกษา และเยาวชนรับการอบรมใหความรูเก่ียวกับวัด รอยละ 90 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  1,600 บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
- วางแผนคัดเลือกวัด
ที่จะดําเนินการ 

            

-  ติดตอประสานงาน
กับวัด 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             
-  เตรียมวางแผนเก็บ
ขอมูล 1 วัด 

            

- วางแผนอบรม
นักศึกษา - เยาวชน 

            

- จัดอบรมตาม
กําหนด 

            

- ผลิตเอกสารเผยแพร             
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

-  ประเมินผลการ
อบรม 

            

- ประเมินผลโครงการ             
- ผลิตเอกสารสรุป
โครงการ 

            

             
 
5.  งบประมาณ   80,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาวิทยากร 4 คน ๆ ละ 300 บาท / 1 ชม. 2 วัน  ๆ ละ 6 ชม 14,400 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงทดลองเปนมัคคุเทศกของนักศึกษา 10,000 
-  คาอาหาร อาหารวาง  (60 บาท x 2 วัน  x 50 คน) 6,000 
-  คาเอกสารการอบรม 10,000 
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หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

-  คาออกสํารวจขอมูลวัด 14,600 

-  คาใชจายอื่นๆ 5,000 
3. คาวัสดุ  

-  แผนพับประชาสัมพันธ  5,000 แผน ๆ ละ 4 บาท 20,000 

รวม 80,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มีแหลงทองเท่ียวที่ไดรับการจัดขอมูลอยางเปนระบบ  1 วัด 
 2. เยาวชนไดรับการฝกเปนมัคคุเทศกอาสาสมัครอยางนอย  50 คน  และใชเวลาวางระหวางเรียนใหเปนประโยชน
ตอตนเองและทองถ่ิน 
 3. มีนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมวัดและไดรับเอกสารเผยแพรเดือนละประมาณ  100 คน 
 4.  ไดแผนพับประชาสัมพันธวัด 5,000 แผน 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 1. ประเมินโยแบบประเมินกิจกรรม 
 2. มีเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการเผยแพร 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม  
งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 
ชื่อกิจกรรม    การอบรมพัฒนาครูประจําการดานการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู 
งบประมาณ    140,000  บาท    

 

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ           3 – 1 – 0101 – 2 - 22 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดมุงเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการพัฒนางานและการเรียนรูของตนเอง  นวัตกรรมการเรียนเปนงานหน่ึงควรตองทํา  ดังเห็นไดจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  กําหนดใหครูผูสอน  ตองจัดทํานวัตกรรมเพ่ือรายงานผลการ
พัฒนาการสอนอยางเปนรูปธรรมเพ่ือรองรับการประเมินและพัฒนา  การดําเนินงานของตนเอง  และสถานศึกษา  อีกทั้งยัง
สงผลตอการใชเปนผลงานในการจัดการความรูเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะตอไป 
2.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการ

เรียนรูตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู  อยางนอย  150 คน  
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  ครูจํานวน  150 คน  ไดรับการอบรม 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  ครูประจําการไดรับการอบรม  150 คน   
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ครูประจําการมีความรูในการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการ

เรียนรู 
รอยละ  95 

ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 933.33 บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
-  วางแผนการอบรม             
- ประชาสัมพันธโครงการ             
2.  ขั้นดําเนินการ             
-  วางแผนการใหความรู             
-  สํารวจขอมูลครู             
- ดําเนินการอบรม             
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- สรุปประเมินผลโครงการ             
-  รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

            

 
6.  งบประมาณ     140,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  
-  คาตอบแทนวิทยากร (6 คน ๆ ละ 600 บาท  /ชม/2 วัน ๆ  ละ 8 ช.ม.) 57,600 

2. คาใชสอย  
-  คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง  (วันละ 150 บาท 150 คน  2 วัน) 45,000 

-  คาเอกสารการอบรม  (150 ชุด ๆ ละ 100 บาท) 15,000 
3. คาวัสดุ  

-  22,400 คาวัสดุเผยแพรและวัสดุทางการศึกษา 
รวม 140,000 

 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูที่ผานการฝกอบรม  สามารถนําความรูดานการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรูไปแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูไปสูการจัดการทําผลงานวิชาการได 
 
8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

แบบประเมินผลการอบรม  และประเมินผลโครงการ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
งาน  การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ชื่อกิจกรรม    การจัดการศึกษาภาคสมทบ 
งบประมาณ 60,400   บาท  
ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           5 – 1 – 0101 – 1 - 23 รหัสงบประมาณ 

1. ผลผลิตท่ีไดจากกิจกรรม 
ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  มีการจัดการศึกษาในภาคสมทบ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษา ภาคสมทบ คณะครุศาสตร  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    มีการบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคสมทบ อยางมีคุณภาพ รอยละ 100 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 

   
 
2.  งบประมาณ     60,400    บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนกรรมการ/เจาหนาที่/ผูสอน 60,400 
รวม 60,400 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม   การผลิตบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 
งบประมาณ     2,000,000   บาท 
ประเภทงบประมาณ       ป.โท/เอก  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            6 – 1 – 0108 – 1 - 24 รหัสงบประมาณ 

1.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
 บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภา 

รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12 เดือน 

   
 
2. งบประมาณ      2,000,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทนใชสอย  

-  คาสอน 240,000 
-  คาจางเจาหนาที่/อาจารย 780,000 
-  คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 288,000 
-  คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 140,000 

2. คาใชสอย  
-  คาซอมแซมวัสดุ อุปกรณ และอาคารสถานท่ี 200,000 

3. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุสํานักงาน 120,000 
-  คาเอกสารประกอบการสอน 99,000 

4. คาสาธารณูปโภค  
-  คาโทรศัพท   6,000 
-  คาอากรแสตมปไปรษณีย   3,000 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 
งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  
-  เครื่องฉาย LCD 1 ตัว เครื่องฉายทึบแสงและคอมพิวเตอร 124,000 

รวม 2,000,000 
 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 
ลําดับ

ที่ รายการ 
จํานวน/ 
หนวย

นับ 

ราคาตอ

หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 
1 เครื่องฉาย LCD 1 ตัว  1 63,023 63,023  1. เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว 
     สามารถตออุปกรณเพ่ือฉายภาพ 
     จากคอมฯ และวิดีโอ 
     2. ระดับ SVGA และ XGA เปน 
     ระดับความละเอียดของภาพที่ 
     True 
2 เครื่องฉายทึบแสง 1 30,977 30,977 1. สามารถฉายภาพจากวัสดุทึบ 
     แสง 
     2. แทนวางภาพขนาดไมตํ่ากวา  
     10x10 น้ิว 
     3. มีพัดลมระบายความรอนในตัว 
     4. ใชไฟฟา AC 220 V 50 Hrt 
3 คอมพิวเตอร 1 30,000 30,000 1 Intel core 2 dual  2.4 G 65 mm 
     /64 bit 775 intel 945 chipset DDr2  
     Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram 
     LCD 19” 
      
     คําชี้แจง 
     ใชประจําหองเรียนบัณฑิตศึกษา 
     คณะครุศาสตร 
      

 รวม   124,000  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม   การผลิตบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน         
งบประมาณ     800,000  บาท 
ประเภทงบประมาณ      ป.โท/เอก  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           6 – 1 – 0108 – 1 - 25 รหัสงบประมาณ 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากกิจกรรม 
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอนมีความรูความสามารถเปนผูนําทางวิชาการ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตร  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนมีความรูความสามารถ

เปนผูนําทางวิชาการ 

รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12 เดือน 

   
 
2. งบประมาณ        800,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

- ตอบแทนอาจารยผูสอน 472,000 
- คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 96,800 
- คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 42,400 

2. คาใชสอย  
- คาซอมแซมอาคารสถานที่ อุปกรณตางๆ 40,000 
- คาเอกสารประกอบการสอน 118,000 

3. วัสดุ  
- คาวัสดุสํานักงาน 30,800 

รวม 800,000 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  
ชื่อกิจกรรม    พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย   
งบประมาณ    432,300   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           6 – 1 – 0108 – 1 - 26 รหัสงบประมาณ 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากกิจกรรม  (ระบุผลผลิต)  บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    มหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภา 
รอยละ  100 

ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
   

 
2.  งบประมาณ   432,300   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 60,000 
-  คาตอบแทนการสอน/วิทยากร 334,300 
-  คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 8,000 

2. คาใชสอย  
-  เอกสารประกอบการสอน 20,000 

3. คาวัสดุ  
-  วัสดุสํานักงาน 10,000 

รวม 432,300 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพ้ืนฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน  การจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ชื่อกิจกรรม การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา 
งบประมาณ 438,300   บาท  
ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             6 – 1 – 0108 – 1 – 27 รหัสงบประมาณ 

ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  .บัณฑิตทุกสาขาการศึกษาไดรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 20 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    มีนักศึกษามีความสามารถในการเปนผูบริหารตามเกณฑของคุรุสภา รอยละ  95 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 

   
 
2.  งบประมาณ   438,300    บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทน คาสอน, นิเทศการศึกษา , อาจารยที่ปรึกษา 400,000 
2. คาใชสอย  

-   เอกสารประกอบการสอน   38,300 
รวม 438,300 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม   พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ   
งบประมาณ       17,700    บาท    
ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           6 – 1 – 0108 – 2 – 28 รหัสงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการศึกษาปฐมวัย  นอกจากมีการศึกษาในช้ันเรียนแลว  ผูเรียนจะตอง
ฝกปฏิบัติการทํางานรวมกันเชนการฝกจัดสัมมนา เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดสัมมนา  และบริการทางวิชาการใหแกบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย  นอกจากน้ี  การศึกษาดูงานในสถานศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ยังชวยเพ่ิมพูนความรู 
และความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดสภาพแวดลอม  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
บัณฑิตใหมีศักยภาพทางวิชาการตอไป 
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือขยายผลการสัมมนาในช้ันเรียนเปนภายนอกช้ันเรียน  ทําใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรู  ประสบการณ  และ
มีทักษะการจัดสัมมนา และไดบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
 2.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรู  และมีประสบการณตรงในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลังจากไดศึกษาดูงาน 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  และ  3   ขอท่ี  1.1, 1.2 , 3.1 
4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจํานวน  8  คน  มีความรู  ความเขาใจ และมี
ทักษะในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรม 17  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย รอยละ  90 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,041.17 บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
- ติดตอวิทยากร             
- ติดตอสถานศึกษา

ที่จะไปศึกษาดู

งาน 
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.  ขั้นดําเนินการ             
- จัดสัมมนา             
- ศึกษาดูงาน

สถานศึกษา2  
แหง 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินจาก

แบบสอบถามหลัง

กิจกรรมสิ้นสุด 

            

- ประมวลผล             
 
5.  งบประมาณ   17,700   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 4,000 
2. คาใชสอย  

-  คาเชายานพาหนะ/ เช้ือเพลิง 6,000 
-  คาของท่ีระลึก 1,000 
-  คาจางทําเอกสาร 1,000 
-  คาอาหาร :  10  คน X  70  บาท 700 

3. คาวัสดุ  
-  5,000 คาวัสดุ 

รวม 17,700 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนที่ 5, รุนที่ 6 , รุน 7 มีความรู  ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 2.  นักศึกษารุนเกาสําเร็จการศึกษามากขึ้น 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 
 1.  จากการใชแบบสอบถามหลังกิจกรรมทุกครั้ง 
 2.  ประมวลผลจากเครื่องมือวัดดังกลาว 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน วิจัย 
ชื่อกิจกรรม   โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของเครือขายการวิจัยทางการศึกษา  
งบประมาณ     173,000   บาท 
ประเภทงบประมาณ      ป.โท/เอก  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            6 – 1 – 0108 – 2 - 29 รหัสงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การทําวิจัยและวิทยานิพนธเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธเปน

แหลงขอมูลและแหลงสรางองคความรูที่เปนประโยชนอยางยิ่งทั้งในเชิงวิชาการและอาจมีสวนในการนําไปสูการพัฒนา

และประยุกตใชเพ่ือประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนตอไป การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมเปนกลไกหนึ่งใน
การเผยแพรผลงานวิจัยใหสาธารณชนไดรับทราบ เปนโอกาสที่จะกอใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักวิจัยใน
สาขาวิชาเดียวกันและสาขาตางๆ ที่เก่ียวของ นักศึกษาและนักวิจัยเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธไดมีโอกาสรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณาจารย นักวิชาการ และเพ่ือนนักศึกษาหรือนักวิจัย
เครือขายดวยกันเองซึ่งอยูตางคณะ ตางสถาบัน ตางองคกร อันอาจมีประโยชนในการพัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพมาก
ยิง่ขึ้น เกิดประโยชนในการสรางความคิดและแนวทางการวิจัย รวมทั้งการสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัยใหครอบคลุม
มากย่ิงขึ้น อยางไรก็ตามในปจจุบันการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยเครือขาย
ทางการศึกษายังกระทํากันในวงคอนขางจํากัด ดวยเหตุผลดังกลาวบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงเห็นควร
จัดใหมีการประชุมเพ่ือเสนอผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และผลงานวิจัยของสมาชิกเครือขายการวิจยัทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธขึ้น 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ มีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยตอสาธารณะ 
 2.2 เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารย และ
นักวิจัยสาขาตางๆ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานตอที่ประชุมของนักศึกษาและนักวิจัยเครือขายทางการศึกษาจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทําวิทยานิพนธและการวิจัยทางการศึกษา 
 2.5 เพ่ือรวบรวมผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผลงานวิจัย
ของนักวิจัยเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2   
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4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเขารวมประชุมฟงการนําเสนอผลงาน 400 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    จํานวนผลงานวิจัยที่นําเสนอในรูปแบบตางๆ 100 เรื่อง 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 432.50  บาท 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดเตรียมคณะดําเนินงาน             
2.ประชุมคณะดําเนินงาน 
เพ่ือกําหนดการนําเสนอ

งาน 

            

3.จัดทํากาประชาสัมพันธ
ใหสงผลงาน 

            

4.คัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือ
นําไปลงในหนังสือรวม

บทความวิจัย 

            

5.ดําเนินการจัดพิมพ
หนังสือรวมบทความวิจัย 

            

6.จัดประชุมวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย 

            

7.ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            

8.รายงานผลการดําเนินงาน             
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6. งบประมาณ   173,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาวิทยากร (3 คน X 600 บาท X 6 ช่ัวโมง X 2 วัน) 21,600 
-  คาตอบแทนกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย (3 คน X 100 บาท X 100 เรื่อง) 30,000 

2. คาใชสอย  
-  คาจางจัดทําหนังสือรวมบทความ  (400 เลม X 160 บาท) 64,000 
-  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง (400 คน X 100 บาท) 40,000 
-  คาเชาสถานที่ และการจัดเวทีหองประชุม 10,000 
-  คาจางทําปายประชาสัมพันธ 5,000 

3. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุสํานักงาน 2,400 

รวม 173,000 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉล่ียจาย 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ผลงานวิจัยของเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  สมุทรสาคร  และ
สมุทรสงครามไดรับการเผยแพร 

7.2 นักวิจัยของเครือขายฯ ไดพัฒนาทักษะในการนําเสนอผลงานในที่ประชุม 
7.3 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการระหวางนักวิจัยสาขาตางๆ อันอาจนําไปสูการสรางเครือขายการวิจัย

รวมกันในอนาคต 
7.4 กระตุนใหนักวิจัยเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร และ

สมุทรสงครามสรางผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
7.5 ผลงานที่เผยแพรอาจสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ตอไป 
7.6 ผลงานวิจัยของเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  สมุทรสาคร  และ

สมุทรสงครามไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของเอกสารรวมบทความวิจัย (Proceeding) 
 
8. การประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการจะดําเนินการ 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินการ และ
นําเสนอผลการประเมินโครงการเปนรายงาน 
 
 



1 - 58 
 

8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม   ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2551  

และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
งบประมาณ     31,200   บาท 
ประเภทงบประมาณ     ป.โท/เอก  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            6 – 1 – 0108 – 2 - 30 รหัสงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2551 จํานวน 5 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2) หลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 4) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา และ 5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือใหการดําเนินการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดดําเนินการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาขึ้น เพ่ือสรางความเขาใจใหกับนักศึกษาใหมในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบ
ตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
2.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความรูความเขาใจในวิธีการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 2. เพ่ือใหนักศึกษาใหมไดทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบ
ตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู 
 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
(ระบุผลผลิต)  นักศึกษาใหมมีความรูความเขาใจในวิธีการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คณะ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาใหมเขารวมปฐมนิเทศ 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความรูความเขาใจของนักศึกษาในวิธีการเรียน รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 9  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 312 บาท 
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5.  การดําเนินการ 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย.   ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ก.ย. 
            1. ขั้นเตรียมการ 

    - ประชุมวางแผนงาน 
    - ขออนุมัติโครงการ 
2. ขั้นดําเนินการ 
    - จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

- ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงาน  

    - รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
6. งบประมาณ    31,200    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร (2 คน X 600 บาท X 6 ช่ัวโมง) 7 ,200   
2. คาใชสอย  

- คาอาหารวาง   (100 คน X 25 บาท X 1 มื้อ X 2 ครั้ง) 5,000 
- คาจัดทําเอกสารคูมือนักศึกษา (100 เลม X 160 บาท) 16,000 

3. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุสํานักงาน 3,000 

                                                                          รวม 31,200 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉล่ียจาย 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 6.1  นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ไดรูแนวทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถนําไป
วางแนวทางในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.2  นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรไดรูจักคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตลอดจนรูจักคณาจารยของคณะครุศาสตรและคณาจารยผูสอนทําใหบรรยากาศของการเขามาศึกษาเปนไปอยางราบรื่น 
8. การประเมินโครงการ 
 ประเมินผลโครงการ 3 ระยะ คือ ประเมินกอนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน วิจัย  
งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรม   การสนับสนุนเครือขายการวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนลาง กลุม 2 
งบประมาณ    317,800   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ                6 – 1 – 0108 – 2 - 31 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนศูนยเครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และเปนศูนย
เครือขายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีหนาที่เปนศูนยประสานเครือขายถือวาเปนองคกรหลักในการ
บริหารและขับเคลื่อนเครือขาย มีภารกิจคือ 1) กําหนดนโยบายการวิจัยทางการศึกษาในเครือขายใหสอดคลองกับทองถิ่น
และระดับชาติ 2) เปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางเครือขาย 3) ประสานงานเครือขายการวิจัยตางๆ 4) 
จัดหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 5) จัดทําฐานขอมูลและใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยการศึกษา 6) ใหความ
ชวยเหลือดานการทําวิจัย 7) สงเสริมการฝกอบรมครูในโรงเรียน 8) ติดตามและพัฒนางานวิจัยใหประสบความสําเร็จอยางมี  
คุณภาพ 9) สงเสริมการจัดนวัตกรรมทางการศึกษา 10) รวบรวมสังเคราะหผลงานวิจัย 11) จัดประกวดผลงานวิจัย 12) สราง
และพัฒนานักวิจัยทางการศึกษา 13) เผยแพรผลงานวิจัย ประชุมสัมมนาผลงานวิจัย ระดมทุนบุคลากรสาขาตางๆ รวมกันทํา
วิจัยในลักษณะชุดโครงการ/วิจัยบูรณาการ 14) พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรในพ้ืนที่ และ 15) พัฒนาโจทยวิจัยและ
ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสนองความตองการดานการศึกษาในพ้ืนที่ 
 จากภารกิจขางตนของศูนยเครือขายการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด ทางคณะครุศาสตรควรมีการขับเคล่ือน
เครือขายใหบังเกิดผลในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในดานการบริการวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ันจึงควรมีการดําเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) การสนับสนุนเงินทุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นโดยเนนการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และ 
2) การจัดฝกอบรมดานการวิจัยทางการศึกษาแกสมาชิกเครือขาย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยเนนการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.2  เพ่ือจัดฝกอบรมดานการวิจัยทางการศึกษาแกสมาชิกเครือขายการวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนลาง กลุม 2 
 2.3 เพ่ือขับเคล่ือนเครือขายการวิจัยทางการศึกษา ภาคกลางตอนลาง กลุม 2 
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2  3  
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4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาคณะครุศาสตรทุกเอกทุกช้ันปไดรับการพัฒนาเสริมสรางความเจริญงอกงามในดานตาง ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนงานวิจัยเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ 2 เรื่อง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ไดรับงานวิจัยในโครงการพระราชดําริ 2 เรื่อง 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 158,900  บาท 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณ 

            

2. ประชาสัมพันธสมาชิก
เครือขายการวิจัย 

            

3. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย 

            

4. ผูไดรับทุนดําเนินการวิจัย             
5. จัดทําการฝกอบรมดานการ
วิจัยทางการศึกษาแกสมาชิก

เครือขาย 

            

6. ประเมินโครงการ             
 
6. งบประมาณ   317,800 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 90,000 

2. คาใชสอย  
-  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 30,000 

- คาเชาสถานที่ 8,000 
-  คาจัดทําเอกสารฝกอบรม 60,000 

3. คาวัสดุ  
- 29,800 คาวัสดุสํานักงาน 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุน  
-  เงินอุดหนุนทุนวิจัย 100,000 

รวม 317,800 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉล่ียจาย 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1  พ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง กลุม 2  (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) ไดรับ        
การพัฒนาโดยผานการวิจัยทางการศึกษา 
 7.2  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีองคความรูที่เกิดจากการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 7.3  เครือขายการวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนลาง กลุม 2 มีศักยภาพดานการวิจัยทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 
8. การประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการจะดําเนินการ 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินการ และ
นําเสนอผลการประเมินโครงการเปนรายงาน 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน วิจัย 
ชื่อกิจกรรม     โครงการการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ (สากล) คณะครุศาสตร  
งบประมาณ     600,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ      ป.โท/เอก  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            6 – 1 – 0108 – 2 - 32 รหัสงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนเปนสิ่งทาทายอยางยิ่งในการปฏิบัติงานการบริหารของ

โรงเรียน ซึ่งเปนหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาสถานศึกษา (Hoy and Miskel. 2001: 288) หัวหนาสถานศึกษาตอง
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา บทบาทของผูจัดการ และบทบาทที่เก่ียวของกับหลักสูตรและการจัดการสอน เพ่ือที่จะให
โรงเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิผล (Lunenberg and Ornstien. 2000: 329-335) โรงเรียนมีขนาดแตกตางกัน และมีความ
ซับซอนแตกตางกัน ซึ่งในทํานองเดียวกัน บทบาทของหัวหนาสถานศึกษาก็จะแตกตางกันระหวางสถานศึกษาแหงหน่ึงกับ
สถานศึกษาอีกแหงหน่ึง แมวาหัวหนาสถานศึกษาจะมีบทบาท (roles) ที่แตกตางกัน แตหนาที่ (functions) จะคลายคลึงกัน 
คือ มีหนาที่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (Ubben, Hughes and Norris. 2001: 11) หัวหนาสถานศึกษามีบทบาทและ
หนาที่สําคัญย่ิง ซึ่งจะมีผลตอความสําเร็จของสถานศึกษา ดังน้ัน หัวหนาสถานศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการศึกษาและ
ฝกอบรมทางการบริหารการศึกษา ดวยเหตุน้ี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา จึงมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสถานศึกษา (Milstiein and Krueger. 1997: 150) ไมวาจะเปนหลักสูตรเพ่ือเตรียมผูบริหารหรือ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการ
บริหารการศึกษา ทั้งในระดับสวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีผล
ทําใหบทบาทอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาตองเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก และอาจกลาว
ไดวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษานับเปนบุคคลสําคัญในการปฏิรูปการบริหารการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ 
 อยางไรก็ตาม สภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สาขาวิชาบริหารการศึกษาของภาควิชา/
โปรแกรม/สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ผานมา จากรายงานการศึกษาเบื้องตนของสภาผูบริหารหลักสูตรการบริหาร
การศึกษาแหงประเทศไทย ซึ่งดําเนินการโดยอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2546 
อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547: 2) พบวา หลักสูตรแตละสถาบันมีความแตกตางกัน เน้ือหาวิชาไม
ทันสมัย มีภาคปฏิบัตินอย วิธีการสอนและการสอบยังเปนแบบเดิมๆ อุปกรณและสื่อเทคโนโลยียังไมเพียงพอ ขาดแคลน
อาจารยผูสอนเนื่องจากอาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณสูงเกษียณอายุราชการ ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรแผน ก (2) 
ลดลงมากขณะที่ผูเรียนสวนใหญนิยมเลือกเรียนในแผน ข ซึ่งมีโอกาสที่จะสําเร็จการศึกษาไดเร็วกวา โดยไมตองทํา
วิทยานิพนธที่มีกระบวนการที่เขมงวดและเครงครัดมาก และมุงเขาศึกษาในสถาบันที่ใหโอกาสในการสําเร็จการศึกษาได
เร็วและไมตองใชความพยายามมาก ซึ่งยังไมสอดคลองกับสภาพปจจุบันของการบริหารการศึกษาในบริบทของประเทศ
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ไทยในยุคของการปฏิรูปการศึกษา จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
 สําหรับการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเปด
หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มาเปนเวลา 10 ป (ต้ังแตป 2541-ปจจุบัน) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษามา 5 ปผลผลิตที่ผานมา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไดรับการยอมรับจากองคกรวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาที่ยัง
มิไดเปนผูบริหารสามารถสอบแขงขันไดเปนผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาจํานวนมาก ซึ่งสืบเน่ืองจากการจัด
การศึกษาท่ีเนนคุณภาพ และเปนหลักสูตรแผน ก (2) คือ เนนการทําวิทยานิพนธเทาน้ัน ซึ่งถือเปนจุดเดนของการจัด
การศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของคณะครุศาสตร  
 จากการประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาที่ผานมา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงเห็นวาควรมีการพัฒนา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือสูความเปนเลิศ (สากล) ทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาตอไป 
2. วัตถุประสงค 
 การพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ (สากล) มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
 2.1 เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของบุคคลที่เก่ียวของกับ
การศึกษาในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง กลุม 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) 
 2.2 เพ่ือศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2.4 เพ่ือศึกษาสภาพความพรอมดานปจจัยปอนเขาในการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2.5 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ (สากล) 
 2.6 เพ่ือวางแผนกลยุทธการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ (สากล) 
 2.7 เพ่ือพัฒนาดัชนีบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2.8 เพ่ือเตรียมความพรอมดานปจจัยนําเขาของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1 
 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนงานวิจัยที่เก่ียวของ 7 เรื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    สามารถศึกษาความตองการในการเรียนแตละสาขาวิชา รอยละ 100 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 85,714.28  บาท 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดเตรียมคณะดําเนินงาน             
2.ประชุมคณะดําเนินงาน   
เพ่ือวางแผนการพัฒนา   
สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษาสูความเปนเลิศ 

            

3.ดําเนินการวิจัยความ   
ตองการศึกษาตอฯ 

            

4.ดําเนินการวิจัยติดตามผล
ผูสําเร็จการศึกษาฯ 

            

5.ดําเนินการพัฒนา 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

            

6.วิจัยสภาพความพรอม 
ดานปจจัยปอนเขาฯ  

            

7.พัฒนารูปแบบการบริหาร
สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  

            

8.วางแผนกลยุทธการ
พัฒนาสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  

            

9.พัฒนาดัชนีบงช้ีคุณภาพ
การจัดการศึกษาสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา 

            

10.เตรียมความพรอมดาน
ปจจัยปอนเขาของการจัด

การศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  

            

11.ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            

12.รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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6. งบประมาณ   600,000 บาท 
งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร  (5 คน X 6 ช.ม. X 1,200 บาท X 2 ครั้ง) 72,000 

2. คาใชสอย  
-  คาอาหากลางวัน  (10 คน X 100 บาท X 2 ครั้ง) 2,000 

-  คาอาหารวาง   (10 คน X 50 บาท X 2 ครั้ง) 1,000 
งบอุดหนุน  

-  การวิจัยความตองการศึกษาตอของบุคคลที่เก่ียวของกับการศึกษา  50,000 
-  การวิจัยติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 50,000 
-  การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
175,000 

-  การวิจัยเรื่องความพรอมดานปจจัยปอนเขาในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

50,000 

-  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสูความ
เปนเลิศ (สากล) 

50,000 

-  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

50,000 

-  การจัดเตรียมความพรอมดานปจจัยปอนเขาของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

100,000 

รวม 600,000 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉล่ียจาย 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดขอมูลเก่ียวกับความตองการ

ศึกษาตอของบุคคลที่เก่ียวของทางการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง กลุม 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ) 

7.2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดขอมูลการติดตามผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
7.3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดหลักสูตรระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
7.4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดขอมูลเก่ียวกับความพรอมดาน

ปจจัยปอนเขาในการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
7.5 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรูปแบบการบริหารสาขาวิชา

การบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ (สากล) 
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7.6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดแผนกลยุทธการพัฒนาสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ (สากล) 

7.7 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพรอมดานปจจัยปอนเขา
ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
8. การประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการจะดําเนินการ 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินการ และ
นําเสนอผลการประเมินโครงการเปนรายงาน 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน วิจัย  
งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  
ชื่อกิจกรรม    การวิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
งบประมาณ   200,000   บาท    

 

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ               6 – 4 – 0108 – 2 - 33 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  อาจารยผูสอนมีภารกิจที่ตองศึกษารูปแบบการสอน การพัฒนาผูเรียน               
โดยการศึกษา สังเกต  และรายงายผล  ในรูปแบบของการวิจัยยอย ๆ ในช้ันเรียน  ของแตละรายวิชาเพ่ือเปนการสนับสนุน   
การพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารยและเปนไปตามตัวช้ีวัดของ กพร.  ที่ตองพัฒนาผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
2.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยคณะครุศาสตร   ไดทําวิจัยในช้ันเรียนโดยสนับสนุนเปนเงินทุนวิจัยเรื่องละ   
20,000 บาท 
 2. ในปการศึกษา  2551   มีงานวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย  10 เรื่อง 
3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   
 (ระบุผลผลิต)   ไดรับงานวิจัยในช้ันเรียนของคณาจารย  

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  งานวิจัยในช้ันเรียนของคณาจารยคณะครุศาสตร   10 เรื่อง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ไดรับงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 10 เรื่อง 
ตัวช้ีวัด เชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินงาน 12  เดือน 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  20,000 บาท 

 
5.  การดําเนินการงาน 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ขั้นเตรียมการ             
- ประชุมช้ีแจงความ
เปนมาของ 

            

งานวิจัย             
- ประกาศใหขอรับทุน
วิจัย 
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พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.  ขั้นดําเนินการ             
- พิจารณา
โครงการวิจัย 

            

- ทําสัญญาทุนวิจัย             
- ดําเนินการวิจัย             
3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ไดวิจัยฉบับสมบูรณ             
- เผยแพรงานวิจัย             
             

 
5.  งบประมาณ   200,000   บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุน  
-  เงินอุดหนุนทุนวิจัย  จํานวน  10 เรื่อง  ๆ ละ  20,000 บาท  200,000 

รวม 200,000 
 
6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. คณาจารย คณะครุศาสตร ไดทําวิจัยยอยในช้ันเรียน ซึ่งจะเปนฐานของการทําผลงานวิชาการตอไป 
 2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองซึ่งเปนผลจากการวิจัยของอาจารยที่สอนในรายวิชาน้ัน ๆ  
 
7.   วิธีการประเมินและรายงานผล  
 ผลงานที่ทําวิจัยฉบับสมบูรณ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพ้ืนฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (1)       
งบประมาณ  1,659,600  บาท    

1 - 1 – 0201 – 1  -  01  รหัสงบประมาณ ประเภทงบประมาณ    ภาคปกติ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขา

เกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จึงจําเปนตองมีการ

พัฒนาบุคลากร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และ

การซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอาคารสถานที่ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากน้ียัง

สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติทุกรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใชในการบริหาร การบริการ การพัฒนาบุคลากร และอาคารสถานที่ใหเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใหมีการเรียนการสอนของสาขาวิชาตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 3. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

 5. เพ่ือพัฒนาความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพกอนสําเร็จการศึกษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1  ขอท่ี  1.1 
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  
(ระบุผลผลิต)  บริหารจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 งาน  

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  
 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จางในปงบประมาณ 2551 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   

จํานวน 10 อัตรา สายสนับสนุน  
 สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานโดยภาพรวมคณะ รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนินการ 12 เดือน 
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5.  การดําเนินการงาน 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
- สํารวจความตองการ วัสดุ ครุภัณฑ             
2.  ขั้นดําเนินการ             
- จัดซื้อจัดจาง             
3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
- ประเมินประสิทธิภาพ             

 

6. งบประมาณ 1,659,600 บาท 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร 1,155,924 
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1,155,924 
-  คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน+ประกันสังคม 10 อัตรา 827,064 
-  328,860 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ + ประกันสังคม 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน  
1. คาตอบแทน 24,000 

-  คาตอบแทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิ 24,000 
2. คาใชสอย 80,000 

-  คาซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 50,000 
-  คาเบี้ยเล้ียง ที่พักสําหรับพัฒนาผูบริหารและการบริหารจัดการ /ประกันคุณภาพ / สหกิจ

ศึกษา 
30,000 

3. คาวัสดุ 258,236 
-  คาวัสดุเช้ือเพลิง 35,000 
-  คาวัสดุสํานักงาน 38,060 
-  คาวัสดุการศึกษา 150,000 
-  คาวัสดุโฆษณา เผยแพร (หนังสือพิมพ) 14,000 
-  คาวัสดุเกษตร 21,176 

4. คาสาธารณูปโภค 9,000 
- คาโทรศัพท 4,000 
- คาแสตมป 5,000 

 

 



2 - 3 
 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน  
1. คาครุภัณฑ 132,440 

- เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง 6,200 
- คอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง 35,000 
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ 2 ชุด 50,000 
- เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 7,000 
- เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากจอคอมพิวเตอรและวีดีโอ 1 ชุด 34,240 

รวม 1,659,600 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 จัดการเรียนการสอนไดทุกโปรแกรมและพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาตาง ๆ  

8. การประเมินโครงการ 

 มีการประเมินผลโครงการ  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน/

หนวย

นับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําชี้แจง 

1.  

 

เครื่องปริ๊นเตอร 

 

เครื่อง 

 

6,200 

 

6,200 

 

คุณลักษณะ 
Print Speed : Up to 15 pmm 
BlackResoulution: Upto 1200 x 1200 
dpi, Firist page put in 10 secoundsPapei 
150 Sheet Input Capacity Consists of : 1 
x 150 Sheet Input TrayMemory : 2 
MBConnectivity : USB 2.0 

2. 

 

คอมพิวเตอรแบบพกพา เครื่อง 35,000 35,000 CPU  Intel core 2 Duo t7 100 (1.8 GHZ, 
L22 MB, FSB 800 MHZ) ซิปเซต Intel 
965 MG หนวยความจํา 512 MB DDR2 
HDD 160 GB (54000 RPM)จอภาพ 14 
น้ิว WX GA (1280x800) Bright View 
LCD การดจอ Intel GMA x 3100 
ออปติคอลไดรฟ DVD Writter (Double 
layer) 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร 

แบบต้ังโตะ 2 ชุด 

เครื่อง 25,000 50,000 1.  RAM 2 GB 
2. Pentium (r) Dual-core cpu E5200 @ 
2.50 Ghz 2.50 Ghz 
3. จอ 19 น้ิว 

4.  เครื่องดูดฝุน เครื่อง 7,000 7,000 1. กําลังไฟฟา 1,500 วัตต 
2. แรงดูด 230 วัตต 
3. จุฝุนได 20 ลิตร 
4. ลอเลื่อน 4 ลอ เคล่ือนยายสะดวก
พรอมชองเก็บอุปกรณดานขางตัวเคร่ือง 
5. ฟลเตอรกรองฝุน สามารถถอดลอลาง
ทําสะอาดงายดวยนํ้าสะอาด 
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ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน/ 

หนวย

นับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําชี้แจง 

5. เครื่องถายทอดสัญญาณ

ภาพจากจอคอมพิวเตอร

และวีดีโอ 1 ชุด 

เครื่อง 34,240 34,240 1. เครื่องฉายภาพโดยใชระบบ LCD 
ชนิด TFT ploysilicon ขนาด 0.6 x 3 นิ้ว 
2. ความละเอียดภาพระดับ True XGA 
1024 x 768 จุด  
3. ความสวาง 2500 ANSI LUNENS ให
ความละเอียด 600 TV lines 
4. รับประกัน 2 ป หลอดภาพ 1000 ชม. 1 
ป5. เลนสชนิดซูม แบบ Optical Zoom F 
1.65-1.83, f = 22.5-27 nm. ซูม 1.2x  

รวม    132,000  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
งบประมาณ  145,900  บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ         1 – 1 – 0204 – 2 - 02 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ซึ่งเปนวิทยาศาสตรประยุกต                      

ในกระบวนการเรียนการสอน จําเปนตองใชวัสดุอุปกรณ สารเคมี และครุภัณฑตาง ๆ เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองใชงบประมาณเพ่ือจัดสรรดําเนินการดังกลาว 

2. วัตถุประสงค 

1.. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑใชในการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ 

  2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 

   (ระบุผลผลิต) จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสาขาวิชา     

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 23 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษาทุกช้ันปในสาขาสอบผานทุกรายวิชาที่เปดสอน รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,343.48 บาท 

 
5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- สํารวจความ
ตองการ 

            

2.             ขั้นดําเนินการ 
- ขออนุมัติดําเนินการ 
- ใชเพ่ือการเรียน 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
            3. ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผล
โครงการ 

 

6. งบประมาณ 145,900  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  

1. คาตอบแทน  
- คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

2. คาวัสดุ  
- คาวัสดุวิทยาศาสตร 20,900 
- วัสดุตํารา 10,000 
- วัสดุงานครัว 10,000 
- วัสดุสํานักงาน 10,000 

3. คาใชสอย  

- ซอมแซมครุภัณฑ 30,000 
- นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 25,000 
- ศึกษาดูงาน 20,000 

รวม 145,900 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาไดเรียนรูและเกิดทักษะจากการลงปฏิบัติการจริง  

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินโครงการโดยคณาจารยในสาขาวิชาฯ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร 
งบประมาณ  173,100 บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2 - 03– 0203 – 1 –รหัสงบประมาณ           1 

1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร ซึ่งเปนวิทยาศาสตรประยุกต ในกระบวนการเรียนการสอน 

จําเปนตองใชวัสดุอุปกรณรวมถึงครุภัณฑ เพ่ือใชในงานจัดการเรียนการสอนใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑใชในงานการเรียนการสอนของสาขาวิชาสัตวศาสตร 

 2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 

   (ระบุผลผลิต)  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาช้ันปที่ 2 และนักศึกษาช้ันปที่ 4 55 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษาไดรับประสบการณจากการฝกประสบการณวิชาชีพ รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 3,147.27 บาท 

 
5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

- สํารวจความตองการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

- ขออนุมัติและดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง 

- เบิกจายใชงานการเรียน

การสอน 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

3. ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 

            

- ประเมินผลโครงการ 

- สรุปรายงานผล 

 

6. งบประมาณ 173,100 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุเกษตร 32,300 

2. คาใชสอย  
-  คาซอมแซมครุภัณฑ 10,000 

3. คาตอบแทน  
-  คาจางดําเนินการวันหยุดราชการคนงานเล้ียงโคนม 16,800 

4. คาครุภัณฑ  
-  56,000 

34,000 
24,000 

ติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 56,000 
-  เครื่องคอมพิวเตอรพีซี จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
-  เครื่องบดอาหารสัตวขนาดมอเตอร 3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 

รวม 173,100 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. จํานวนนักศึกษาไดเรียนรูและเกิดทักษะจากการลงปฏิบัติจริง 

 2. จํานวนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามาตรฐานที่กําหนด 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

 ประเมินโครงการจากคณาจารยในสาขาวิชา 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/     
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะและคําชี้แจง 

1 เครื่องปรับอากาศ พรอมคาติดต้ัง 
ขนาดไมนอยกวา  18,000 BTU 

2 เครื่อง 28,000 56,000 - เปนเครื่องปรับอากาศขนาด
ไมนอยกวา 18,000 BTU 

     คําช้ีแจง ใชติดต้ังที่
หองปฏิบัติการวิเคราะห

อาหารสัตว 
2 เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 17,000 34,000 คุณลักษณะ 
     - Intel® Pentium® Dual-

Core Processor 
     - 1 GB DDR2 RAM 
     - 250 GB S-ATA 7200 RPM 

HDD 
     - DVD/RW 16X Super Multi 

Function 
     - 6 USB port 
     - LCD 17 inch Wide Screen 

Monitor 
     คําช้ีแจง  
     -ใชประจําที่หองสมุดคนควา

สาขาวิชาสัตวศาสตร 
3 เครื่องบดอาหารสัตวขนาดมอเตอร 

3 แรงมา 
1 เครื่อง 24,000 24,000 คุณลักษณะ 

- ใชมอเตอรขนาด 3 แรงมา 
     - ใชไฟ 2 สาย ,  

220 โวทล 
     คําช้ีแจง  
     -ใชบดวัตถุดิบอาหารสัตว

กอนนํามาผสมเปนอาหาร

สัตว 

 รวม   114,000  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม   จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร  
งบประมาณ  124,000 บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตรเปนสาขาหน่ึงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

เพ่ือผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรประยุกตทางดานเกษตรศาสตร ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุตามภารกิจดังกลาวจึงจําเปนตองมีการ

จัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชในการกระบวนการเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎี ปฏิบติัการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดหาวัสดุ – อุปกรณ  ที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอน 

  3. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตรที่มีความรู ความสามารถและตระหนักในวิชาชีพ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต) นักศึกษาที่ไดรับฝกทักษะอยางมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาที่จบการศึกษา  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันป 40  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษามีทักษะในงานดานการเกษตร รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 

3,100 ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต บาท 

 

5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
            1. ขั้นเตรียมการ 

- สํารวจความ
ตองการจัดซื้อวัสดุ- 
ครุภัณฑ 

 2 - 04 – 0202 – 1 –รหัสงบประมาณ         1 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ขั้นดําเนินการ 
- ขออนุมัติและ
ดําเนินการ 
- จัดการเรียนการสอน
และการฝกทักษะ 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลโครงการ 

 
6. งบประมาณ 124,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  
-  คาวัสดุวิทยาศาสตร 40,000 
-  คาวัสดุเกษตร 44,000 

2. คาใชสอย  
-  งานนิเทศการฝกประสบการณนักศึกษา 15,000 

-  งานศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา 15,000 
-  งานซอมแซมครุภัณฑ 10,000 

รวม 124,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษามีวัสดุ – อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน การฝกทักษะเกษตรอยางเพียงพอ 

 2. ไดบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตรที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินโครงการจากคณาจารยของสาขาวิชา และจากการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม  จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

งบประมาณ  162,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ         1 – 1 – 0205 – 2 - 05 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งเปนวิทยาศาสตรประยุกตและเนนการ

ฝกปฏิบัติจําเปนจะตองใชวัสดุและอุปกรณเพ่ือชวยสงเสริมใหการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนของสาขาฯ 

 2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความสุข 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอที่ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 

   (ระบุผลผลิต) นักศึกษาที่ไดรับฝกทักษะอยางมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาที่จบการศึกษา  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาป 4  92  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษาที่ไดรับการฝกทักษะ รอยละ 70 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,760.86 บาท 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํารวจความตองการ
ใชและราคา 

            

2.             ขออนุมัติและ

ดําเนินการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดการเรียนการสอน             
4. ประเมินความพอใจ             

 

6. งบประมาณ 162,000  บาท 

รายการ งบประมาณ 

 
112,000 

20,000 
25,000 
15,000 
52,000 
50,000 
50,000 

งบดําเนินการ 
1. คาใชสอย 

- เบี้ยเล้ียงและยานพาหนะ 
- งานนิเทศการฝก 
- ดูงาน – บริการวิชาการสูทองถิ่น 
- ซอมโรงเพาะ 

2. คาวัสดุ 
- วัสดุเกษตร 

รวม                                                                           162,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง 

 2. จํานวนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

8. การประเมินโครงการ 

 1. แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม และผลการเรียน 

 2. แบบประเมินและติดตามบัณฑิต 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสมัครงานและปจฉิมนิเทศ                             
งบประมาณ  10,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 0201 – 2 - 06 

1. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพน้ัน จําเปนตองสงเสริมทั้งความสามารถดานวิชาการและปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหมได ความสําคัญ

ในเรื่องดังกลาวจึงจัดทําโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

 2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยสงเสริมการจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการ

สมัครงาน 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพใหสอดคลองกับวิชาชีพ 

3. เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมแนะแนวใหบัณฑิตมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเปนบัณฑิตที่ดีตอไป 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม  
 (ระบุผลผลิต) ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 80 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ความพึงพอใจของนักศึกษาของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 125 บาท 
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5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- กําหนดการฝกอบรม 
- เตรียมวิทยากรและ
หัวขอการฝกอบรมและ

จัดทําเอกสาร 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- ติดตอสถานที่ และส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง 
ๆ 
- จัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินผล 

 

6. งบประมาณ 10,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร           6,000 
2. คาใชสอย  

-  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 4,000 
รวม 10,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสมัครงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานบุคลิกภาพใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางเปนระบบ 

 3. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดเขารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสมัครงาน ซึ่งการจัด

อบรมเปนไปตามกําหนดเวลาในแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงคตาม 

8. การประเมินโครงการ 

 - ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมจากการตอบแบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   จัดอบรมความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                    
งบประมาณ  16,000  บาท 
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 0201 – 2 - 07 

1. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพน้ันจําเปนตองสงเสริมความสามารถดานวิชาการที่ทันสมัย เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขา

กับความเปลี่ยนแปลงสังคมสมัยใหม  โดยเฉพาะการอบรมความรูดานพื้นฐานคอมพิวเตอร  และภาษาอังกฤษ จัดเปน

แนวทางที่สําคัญในการพัฒนาบณัฑิตที่พึงประสงคของคณะฯ 

 2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเรื่องการใชและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี และประยุกตความรู

ที่อบรมในการพิมพงานและทําสื่อประกอบการเผยแพรขอมูล 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนานําความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารตลอดจนนําวิชาไปประยุกต

เพ่ือการสมัครงาน 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม   (ระบุผลผลิต) ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 80 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 200 บาท 
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5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน
โครงการ 
- เตรียมวิทยากรและ
หัวขอการฝกอบรมและ

จัดทําเอกสาร 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- ติดตอสถานที่ และสิ่ง
อํานวยความสะดวก

ตาง ๆ 
- จัดอบรม 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผล 

 
6. งบประมาณ 16,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  
-  คาตอบแทนวิทยากร           16,000 

รวม 16,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความรูความเขาใจเรื่องการใชและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี 

ตลอดจนสามารถนําความรูที่อบรมไปประยุกตในการพิมพงานและทําสื่อประกอบเผยแพรขอมูลทางวิชาการ 

 2. นักศึกษาไดพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการส่ือสารตลอดจนนําไปประยุกต เพ่ือการ             

สมัครงาน 

8. การประเมินโครงการ 

 จากการตอบแบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาสามารถบรรลุตามเปาประสงคของกิจกรรมอบรม

คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                    
งบประมาณ  10,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0201 – 2 - 08 

1. หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะน้ันมีความจําเปนตองสงเสริมทั้ง

ความสามารถดานวิชาการและปลูกฝงคุณธรรมตลอดจนการเรียนรูปลูกฝงการมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

เรียนรูที่จะบูรณาการศิลปวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหมได

โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึงจัดทําโครงการคุณธรรม

จริยธรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยสงเสริมการจดัอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม                         

2. เพ่ือสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมใหกับนักศึกษา 

3. เพ่ือใหสามารถบูรณาการศิลปวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม    
(ระบุผลผลิต) ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาเขารวมกิจกรรม              80 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม     รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 125 บาท 
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5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน /กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- กําหนดการฝกอบรม 
- เตรียมวิทยากรและ
หัวขอการฝกอบรมและ

จัดทําเอกสาร 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- ติดตอสถานที่ และส่ิง
อํานวยความสะดวก

ตางๆ 
- จัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินผล 

 

6. งบประมาณ 10,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร           6,000 
2. คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 4,000 
รวม 10,000 

 (ขอถัวเฉลี่ยทุกโครงการ) 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางเปนระบบ 

 3. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดเขารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งการจัดอบรมเปนไปตาม

กําหนดเวลาในแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

8. การประเมินโครงการ 

 - ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมจากการตอบแบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   สนับสนุนชุมนุมเสริมทักษะวิชาชีพของนักศึกษา                                                             
งบประมาณ  8,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 - 09 – 0201 – 1     1 –รหัสงบประมาณ       

1. หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจําเปนตองมีการกําหนดกิจกรรมใหมีความ

สอดคลองเหมาะสมกับนักศึกษา ซึ่งคุณลักษณะที่มีความสําคัญประการหน่ึงก็คือความมีทักษะวิชาชีพ ดังน้ันจึงควรมีการ

สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการจัดต้ังชุมนุมเพ่ือสงเสริมวิชาชีพของนักศึกษาในแตละสาขา เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสใน

การดําเนินการกิจกรรมอยางสรางสรรคความแนวทางของวิชาชีพของตน นอกจากน้ันยังเปนการฝกฝนใหนักศึกษารูจักการ

ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ และเสริมสรางวาสามัคคีภายในสาขาวิชาตาง ๆ และเผยแพรผลการฝกฝนเรียนรูจากการลงมือ

ปฏิบัติสูชุมชนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในทุกสาขาวิชาสามารถจัดต้ังชุมนุมวิชาชีพได                        

2. นักศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมของชุมนุมวิชาชีพของตนไดอยางเสรีและสรางสรรค 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม   (ระบุผลผลิต) ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาในแตละสาขาวิชาจัดต้ังชุมนุมของตน 4 ชุมนุม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ผลสําเร็จของกิจกรรมในการดําเนินงาของแตละชุมนุม รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,000 บาท 

 
5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ             
- ประชาสัมพันธเพือ่ให
นักศึกษาเขารวมต้ัง

ชุมนุม 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- นักศึกษาในแตละ
ชุมนุมเสนอโครงการ

กิจกรรมของชุมนุมตอ

คณะ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- แตละชุมนุมดําเนิน
กิจกรรมของชุมนุม

ตามท่ีไดเสนอตอคณะ 
- นําเสนอผลงานของ
ชุมนุม ตอสาธารณะ 
(สัปดาหวิทยาศาสตร) 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- นําเสนอรายงายผลการ
จัดกิจกรรมและหลักฐาน

การใชงบประมาณตอ

คณะฯ 

 
6. งบประมาณ 8,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  
- วัสดุเกษตร 6,000 
- วัสดุวิทยาศาสตร 2,000 

รวม 8,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาคณะฯ ช้ันปที่ 1 เขาใจบทบาท หนาที่และขอปฏิบัติตาง ๆ ของงานกิจกรรมชุมนุมภายในคณะฯ 

 2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ชุมนุมซึ่งกิจกรรมเปนไปตาม

กําหนดเวลาในแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

8. การประเมินโครงการ 

 1. ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมจากการตอบแบบสอบถาม 

 2. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย) 
งบประมาณ   8,000   บาท 
ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ           1 – 1 – 0201 – 2 - 10 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหไดผลและมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให

นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแนะแนวทางใหนักศึกษาเขาใจขอควรปฏิบัติตาง ๆ 

ซึ่งมีสวนชวยใหนักศึกษาใหมปรับตัวและเตรียมความพรอม ที่จะศึกษาเลาเรียน และเขารวมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ อัน

เปนแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ ฯ 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนของคณะ ฯ 

2. เพ่ือสรางเจตคติที่ดีตอคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือใหนักศึกษารูจักการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ในการพัฒนาตนเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม  (ระบุผลผลิต) ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรปที่ 1 ที่เขารวมกิจกรรม 80 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100 บาท 

5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ             
- ประชุมวางแผน
โครงการเตรียมวิทยากร 
พรอมท้ังจัดทําเอกสาร 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ขั้นดําเนินการ 
- ติดตอสถานที่ และส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ 
- จัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- ประเมินผล 

 

6. งบประมาณ 8,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  
- คาตอบแทนวิทยากร           4,000 

2. คาใชสอย  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 4,000 

รวม 8,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับและตัวชี้วัด 

 1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 1 เขาใจในบทบาท หนาที่และขอปฏิบัติตาง ๆ ของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 1 เกิดเจตคติที่ดีตอคณะและมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่  1  เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ จํานวน 1 วัน ซึ่งกิจกรรมเปนไปตาม

กําหนดเวลาในแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

8. การประเมินโครงการ 

 1. ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมจากการตอบแบบสอบถาม 

 2. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 



2 - 25 
 

8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   จัดอบรมผูนํานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                             
งบประมาณ    15,000  บาท 
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ           1 – 1 – 0201 – 2 - 11 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมนักศึกษานับวามีสวนชวยสงเสริมฝกประสบการณดานความรับผิดชอบบทบาทและหนาที่ตลอดจน

เรียนรูระบบประกันคุณภาพการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งสงผลใหเกิดความรัก สามัคคี รวมใจกันปฏิบัติงานให

ประสบความสําเร็จเพ่ือใหคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะรูจักบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบดังกลาว ไปใน

ทิศทางที่พึงประสงค จึงเห็นสมควรจัดฝกอบรมผูนํานักศึกษา เพ่ือนําความรู ประสบการณ ไปจัดกิจกรรมของคณะใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวม 

 2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาแกนนําคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความรูความเขาใจ บทบาทและบุคลิกภาพความเปนผูนํา 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดกิจกรรมใหสอดคลอกัน 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 
 
4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม    
(ระบุผลผลิต) ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 50 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ความพึงพอใจของนักศึกษาของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 300 บาท 
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5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- กําหนดการ
ฝกอบรม 
- เตรียมวิทยากรและ
หัวขอการฝกอบรม

และจัดทําเอกสาร 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- ติดตอสถานที่ และ
สิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ 
- จัดอบรม 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผล 

 

6. งบประมาณ 15,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  
-  คาตอบแทนวิทยากร           7,000 

2. คาใชสอย  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 8,000 

รวม 15,000 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถจัดอบรมผูนํานักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. นักศึกษาแกนนําของคณะมีความรูความเขาใจบุคลิกภาพและความเปนผูนํา  

8. การประเมินโครงการ 

 1. ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมจากการตอบแบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   สนับสนุนดานการกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                   
งบประมาณ  26,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2 - 12– 0201 – 1 –รหัสงบประมาณ         1 

1. หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะน้ันมีความจําเปนตองสงเสริม

กิจกรรมดานกีฬา เพ่ือใหเกิดความสามัคคี มีวินัย และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา ดังน้ันการสนับสนุนดานการสนับสนุนดานการ

กีฬา อาทิเชน อุปกรณดานการกีฬา , เสื้อผา และอื่น ๆ นับเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงในการดําเนินกิจกรรมประสบ

ความสําเร็จ 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมในดานอุปกรณดานการกีฬาและเสื้อนักกีฬา                        

2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหนักศึกษาคณะฯ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม   (ระบุผลผลิต)  ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนเสื้อกีฬา 100 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 260 บาท 

 
5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

- กําหนดการฝกอบรม 

- เตรียมวิทยากรและหัวขอ

การฝกอบรมและจัดทํา

เอกสาร 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

2. ขั้นดําเนินการ 

- ติดตอสถานที่ และส่ิง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ 

- จัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 

            

- ประเมินผล 

 

6. งบประมาณ 26,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาใชสอย  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 4,000 
2. คาวัสดุ  

- อุปกรณกีฬา 10,000 
- เสื้อกีฬา 12,000 

รวม 26,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาคณะฯ มีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมระดับดี 

 2. นักศึกษาไมนอยกวา 150 คน ไดรับการสนับสนุนดานกีฬา 

8. การประเมินโครงการ 

 1. ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมจากการตอบแบบสอบถาม 

 2. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา   
ชื่อกิจกรรม   โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ                                                                         
งบประมาณ  60,000 บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ            1 – 1 – 0201 – 2 - 13 

1. หลักการและเหตุผล 
  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาตาง ๆ เพ่ือใหทันสมัยและตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต หรือตลาดแรงงานมากขึ้น แตการเผยแพรประชาสัมพันธคอนขางนอย โดยเฉพาะนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 ทําใหมีจํานวนผูมาสมัครเรียนในคณะคอนขางนอย ทั้งที่บัณฑิตของคณะเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
จึงสมควรจะไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหมากขึ้น 
2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดเดินทางไปเผยแพรและแนะแนวนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเปาหมายท้ังเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอท่ี 1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    
(ระบุผลผลิต) นักเรียนช้ัน ม.6 ที่สมัครเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   ประชาสัมพันธแนะแนวมหาวิทยาลัย 10 ครั้ง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักเรียนที่ไปแนะแนวมีความพึงพอใจในแตละสาขาวิชา รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,000 บาท 

 
5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนออกแนะ
แนว 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ขั้นดําเนินการ 
- จัดอาจารยและ
นักศึกษาออกแนะ

แนวตามโรงเรียน 
ตาง ๆ 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลการ 
ออกแนะแนว 
- รายงานผล 

 
6. งบประมาณ 60,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาใชสอย  

- คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก ยานพาหนะ อาจารย และนักศึกษา 60,000 
รวม 60,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถรวบรวมขอมูลตามองคประกอบไดครบถวน 

 2. ไดรายงานการประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 

 3. คณะผานเกณฑการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากจํานวนรายงานการประเมินตนเอง 

 2. ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินฯ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

งบประมาณ  310,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ           1 – 1 – 0201 – 2 - 14 

1. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองดวยคณาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพันธกิจสอนและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการ

เกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งตองมีการคนควาและวิจัย และถานทอดความรูเทคโนโลยีใหกับนักศึกษา และ

ประชาชนที่มารับบริการอยูตลอด จึงมีความจําเปนตองไดรับความรูและประสบการณดานน้ีใหทันสมัยจึงจะสามารถ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากน้ียังจําเปนตองพัฒนาบุคลากรสาสนับสนุนควบคูไปดวยเพ่ือทําให

การดําเนินการตามพันธกิจของคณะมีความสมบูรณมากขึ้น 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยไดเขาประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ หรือศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับงานสอน 
 2. เพ่ือสนับสนุนอาจารยไดศึกษาดูงานระยะสั้น ๆ 
 3. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรสานสนับสนุนไดเขาอบรมและศึกษาดูงานระยะสั้น ๆ  
3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอท่ี 1.1 
ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 4. 

   (ระบุผลผลิต) อาจารย บุคลากร ที่ไดรับการประชุม / สัมมนา / อบรม / ศึกษาดูงาน 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   จํานวนบุคลากรท่ีเขาอบรม / ศึกษาดูงาน 54  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   รอยละบุคลากรท่ีเขาอบรม / ศึกษาดูงาน รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  บาท 
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5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

- เสนอโครงการและวาง

แผนการเขารวมประชุม/

สัมมนา / อบรม / ดงูาน 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

- เขารวมประชุม/ สมัมนา / 

อบรม / ดูงาน 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 

- ประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรมและรายงานผล 

 
งบประมาณ 310,000  บาท 6. 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 
งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  
-  คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก ยานพาหนะ  310,000 

รวม 310,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยจํานวน 22 คนไดมีโอกาสเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาวิชาการตลอดจนศึกษาดูงานระยะสั้น ๆ 

2. คณาจารยมีความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น สามารถถายทอดความรูใหกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดดี

ขึ้น ตลอดตนนํามาพัฒนางานบริหารคณะและสาขาวิชาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. บุคคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูและประสบการณจากการอบรมและศึกษาดูงานระยะสั้น ๆ 

ทําใหมีศักยภาพในการทํางานมากขึ้น 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากจํานวนอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและจํานวนครั้งของการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา 

 2. ประเมินจากผลประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

 3. ประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   โครงการพัฒนาฐานขอมูลและทําเอกสารเผยแพรวิชาการ                                                       
งบประมาณ  35,000 บาท    
ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 0201 – 2 - 15 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสารนับวามีความสําคัญในการติดตอกับบุคคลภายนอก 

ดังน้ันการพัฒนาฐานขอมูล เชน เว็บไซด และการจัดทําวารสาร จึงมีความสําคัญและเปนที่รูจักของบุคคลภายนอก 

 2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ และศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 2. เพ่ือพัฒนาขาวสารและเผยแพรวารสารคณะฯ เว็บไซดของคณะฯ ใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม    

(ระบุผลผลิต) ขาวสารท่ีเสนอผานเว็บไซดและวารสารที่เผยแพร 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   จํานวนจุลสารที่เผยแพร 1 เลม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ไดรับการอางอิงจากเว็บไซดและวารสาร รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 

35,000 ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต บาท 

 

 5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- สงบุคลากรเขาอบรม
การทําเว็บไซด 

            

2.             ขั้นดําเนินการ 
- ดําเนินการพัฒนาเว็บ
ไซด 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
            3. ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลการทํา
เว็บไซด 

 

6. งบประมาณ 35,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  
- คาวัสดุสิ่งพิมพ 10,000 

2. คาใชสอย  
- คาวัสดุ 25,000 

รวม 35,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เมื่อโครงการสําเร็จจะทําใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถใชระบบสารสนเทศในการสื่อสารกับ

บุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

 1. จํานวนขอมูลขางสารผานเว็บไซด และจํานวนจุลสารที่ตีพิมพเผยแพร 

 2. จํานวนสาขาที่จัดการอบรม 

 3. จากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพ้ืนฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร        
งบประมาณ    265,000  บาท    
ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ           2 - 1- 0201 – 1 - 16 

1. หลักการและเหตุผล 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขา

เกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จึงจําเปนตองมีการ

พัฒนาบุคลากร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และ

การซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอาคารสถานที่ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากน้ียัง

สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติทุกรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใชในการบริหาร การบริการ การพัฒนาบุคลากร และอาคารสถานที่ใหเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใหมีการเรียนการสอนของสาขาวิชาตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 3. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

 5. เพ่ือพัฒนาความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพกอนสําเร็จการศึกษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม  
(ระบุผลผลิต) บริหารจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 งาน  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
3 รายการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   1. จํานวนครุภัณฑและสิ่งกอสรางที่ไดรับการปรับปรุงซอมแซม 

ไมตํ่ากวา 4 คน 2. จํานวนอาจารยที่เขาประชุม อบรม / สัมมนา ระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
3. จํานวนวัสดุตาง ๆ ที่จัดซื้อ ไมตํ่ากวา 60 รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานโดยภาพรวมคณะ รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ไตรมาส 
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5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- สํารวจความตองการ
ตามจําเปน 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อ จัดซอม ตาม
รายการท่ีจําเปน 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลโครงการ 

 

6. งบประมาณ  265,000  บาท 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 
งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย 40,000 
-  คาซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 25,000 
-  คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก ยานพาหนะ 15,000 

2. คาวัสดุ 225,000 
-  คาวัสดุเช้ือเพลิง 10,000 
-  คาวัสดุสํานักงาน 50,000 
-  คาวัสดุการศึกษา 150,000 
-  คาวัสดุชาง 15,000 

รวม 265,000 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 จัดการเรียนการสอนไดทุกโปรแกรมและพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาตาง ๆ  

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินงานจากโครงการทั้งหมด 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม  จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร         
งบประมาณ  100,000 บาท    
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ               2 – 1 – 0204 – 2 - 17 

1. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองในการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จําเปนตองใช   วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

และสารเคมีในการเรียนภาคปฏิบัติ จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดหาและซอมแซมวัสดุอุปกรณเครื่องมือ 

เครื่องใช และสารเคมีตางๆ เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 2. เพ่ือซอมแซมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม    

(ระบุผลผลิต) มีอุปกรณ เครื่องมือ ใชในการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาช้ันปที่ 4 สําเร็จการศึกษา 23 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   มีวัสดุและอุปกรณในการเรียนปฏิบัติ รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 4,347.83 บาท 

 
5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ 
- สํารวจความตองการ
ตามจําเปน 

            

2.             ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อ จัดซอม ตาม
รายการที่จําเปน 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
            3. ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลโครงการ 

 
6. งบประมาณ 100,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาวัสดุ  

- คาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องแกว 30,000 
- คาสารเคมี 20,000 

2. คาใชสอย  
- คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000 

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 มีอุปกรณ วัสดุ สารเคมี และเครื่องมือหองปฏิบัติการพอเพียงตอความจําเปนใชของนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินความพึงพอใจการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษา

วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร 
งบประมาณ  118,700 บาท    
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ            2 - 1- 0203 – 2 - 18 

1. หลักการและเหตุผล 

  สาขาวิชาสัตวศาสตรเปนสาขาหน่ึงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรประยุกตทางดานสัตวศาสตร ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุตามภารกิจดังกลาวจึงจําเปนตองมีการ

จัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชในกระบวนการเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และกิจกรรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณใชประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตรที่มีความรูและตระหนักในวิชาชีพ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม   (ระบุผลผลิต)  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   จํานวนนักศึกษาช้ันปที่1-4  84 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงาน รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,414.10 บาท 

 

5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

1. ขั้นเตรียมการ 
- สํารวจความ
ตองการ 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

2. ขั้นดําเนินการ 
-  ดําเนินการขอ
อนุมัติและทําการ

จัดซื้อ 
- นําวัสดุอุปกรณ
ใชงานการเรียน

การสอน 

            

3. ขั้นประเมินผล
และรายงานผล 

            

- ประเมินผล
โครงการ 
- สรุปรายงาผล 

 
6. งบประมาณ 118,700 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาวัสดุ  

- คาวัสดุเกษตร 35,000 
- คาวัสดุวิทยาศาสตร 35,000 

2. คาใชสอย  
-  งานนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 20,000 
-  งานศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา 10,000 
-  คาซอมแซมครุภัณฑ 18,700 

รวม 118,700 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษามีวัสดุอุปกรณทางสัตวศาสตรอยางเพียงพอ 

 2. นักศึกษาไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงาน 

 3. ไดบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตรที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

 ประเมินโครงการจากคณาจารยของสาขาวิชาทั้ง 3 ทาน และจากการประเมินการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  
ชื่อกิจกรรม   จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร  
งบประมาณ  85,050 บาท    
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตรเปนสาขาหน่ึงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

เพ่ือผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรประยุกตทางดานเกษตรศาสตร ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุตามภารกิจดังกลาวจึงจําเปนตองมีการ

จัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชในการกระบวนการเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎี ปฏิบติัการและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดหาวัสดุ – อุปกรณ  ที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอน 

  3. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตรที่มีความรู ความสามารถและตระหนักในวิชาชีพ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต) นักศึกษาที่ไดรับฝกทักษะอยางมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาที่จบการศึกษา  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันป 40  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษามีทักษะในงานดานการเกษตร รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 

2,126.25 ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต บาท 

 

5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

            1. ขั้นเตรียมการ 

- สํารวจความตองการ

จัดซื้อวัสดุ- ครุภัณฑ 

 2 - 19 – 0202 – 1 –รหัสงบประมาณ       2 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

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

2. ขั้นดําเนินการ 

- ขออนุมัติและ

ดําเนินการ 

- จัดการเรียนการ

สอนและการฝก

ทักษะ 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 

- ประเมินผล

โครงการ 

 

6. งบประมาณ 85,050 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  
- คาวัสดุวิทยาศาสตร 45,000 
- คาวัสดุเกษตร 40,050 

รวม 85,050 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษามีวัสดุ – อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน การฝกทักษะเกษตรอยางเพียงพอ 

 2. ไดบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตรที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินโครงการจากคณาจารยของสาขาวิชา และจากการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  
ชื่อกิจกรรม   จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

งบประมาณ  111,250 บาท    

ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ        2 – 1 – 0205 – 2 - 20 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ซึ่งเปนวิทยาศาสตรประยุกตและเนนการฝกปฏิบัติ

จําเปนจะตองใชวัสดุและอุปกรณเพ่ือชวยสงเสริมใหการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนของสาขาฯ 

 2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และผูเรียนมีการเรียนรูอยางมีความสุข 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอที่ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม    

(ระบุผลผลิต) นักศึกษาที่ไดรับฝกทักษะอยางมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาที่จบการศึกษา  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นักศึกษาป 4  92  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   นักศึกษามีทักษะในงานดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,209.23 บาท 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สํารวจความตองการ
ใชและราคา 

            

2. ขออนุมัติและ
ดําเนินการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ 

            

3. จัดการเรียนการสอน             
4. ประเมินความพอใจ             
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6. งบประมาณ 111,250 บาท 

รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 
1.   คาตอบแทน 

- คาจางนักศึกษาชวยงาน 
2.   คาใชสอย 

 - เบี้ยเล้ียงและยานพาหนะ 
 - คาซอมครุภัณฑ 

3.   คาวัสดุ 
 - วัสดุวิทยาศาสตรฯ 
 - วัสดุตํารา 

 
36,000 
36,000 
35,250 
25,000 
10,250 
40,000 
20,000 
20,000 

                              รวม 111,250 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง 

 2. จํานวนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

8. การประเมินโครงการ 

 1. แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม และผลการเรียน 

 2. แบบประเมินและติดตามบัณฑิต 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   สนับสนุนการพัฒนาสาขาสูสากลคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
งบประมาณ    49,600  บาท    
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ              2 – 1 – 0201 – 2 - 21 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับพิจารณาใหพัฒนาสูสากล จึงจําเปนตองใชงบประมาณ

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักการ เครื่องมือ อุปกรณ การเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 

   (ระบุผลผลิต) จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสาขาวิชา    

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาช้ันปที่ 4 สําเร็จการศึกษา 23 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,156.52 บาท 

  

5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- สํารวจความตองการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- ขออนุมัติดําเนินการ 
- ใชเพ่ือการเรียน 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลโครงการ 
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6. งบประมาณ 49,600  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  
- คาซอมแซมเครื่องมือ 29,600 
- คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 20,000 

รวม 49,600 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาไดเรียนรูและเกิดทักษะจากการลงปฏิบัติการจริง  

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินโครงการโดยคณาจารยในสาขาวิชาฯ 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน วิจัย  
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม   ติดตามบัณฑิต 

งบประมาณ  10,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ             2 – 4 – 0201 – 2 - 22 

1. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินและติดตามบัณฑิตเปนกระบวนการสําคัญที่นําไปสูการประมวลผลการจัดการเรียนการสอนในขั้น

สุดทาย เพ่ือเก็บขอมูลความพึงพอใจของบัณฑิตรวมทั้งการมีงานทําของบัณฑิต โดยเก็บในชวงพิธีซอมรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร และเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   และนายจาง นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและถือ

เปนการดําเนินงานใหเปนไปตาม PDCA ประกันคุณภาพการศึกษา                                              

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

 2. เพ่ือเก็บขอมูลความพึงพอใจของบัณฑิต ผูใชบัณฑิตและนายจาง               

 3. เพ่ือทําแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอที่ 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม    

(ระบุผลผลิต) จํานวนนักศึกษาที่จบออกไปแลวมีงานทํา  

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา 80  คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   รอยละการมีงานทําของบัณฑิต รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 125 บาท 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คนควาเอกสาร             
2. วางแผนงาน             
3. ขออนุมัติและ
ดําเนินการ 

            

4. เก็บขอมูล             
5. วิเคราะห สังเคราะห
นําเสนอ 

            

 
6. งบประมาณ 10,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 
1.  คาตอบแทน 

-  คาจางทําเครื่องมือ เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
2.  คาวัสดุ 

 
 

5,000 
5,000 

                                                                รวม                                                                         10,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตจํานวน 80 คน  

2. ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 

3. นําขอมูลมาปรับปรุง ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

8. การประเมินโครงการ 

 1. แบบสังเกต แบบสํารวจและสัมภาษณจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต และนายจาง เรื่องความพึงพอใจที่มีตอการจัดการ

เรียนการสอน 

 2. รอยละของการเรียนทําและเงินเดือนเริ่มตน 
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 8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม  ประกันคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณ  25,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ             2 – 1 – 0201 – 2 - 23 

1. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองจาก พรบ. การศึกษา พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานท่ีทุกหนวยงานดาน
การศึกษาตองดําเนินการ โดยตองมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําทุกปการศึกษา พรอมกับการประเมินจากตน
สังกัดระดับตาง ๆ สงผลใหการจัดการศึกษา การดําเนินพันธกิจตาง ๆมีคุณภาพ ไดผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตอไป 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของคณะ 
2. เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเองและเตรียมพรอมรับการประเมิน 

3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมของนักศึกษา 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 4 ขอ 4.6 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
   (ระบุผลผลิต) รายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ไมตํ่ากวา 10 ฉบับ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   1. จํานวนรายงานการประเมินตนเอง 
มีหลักฐานรอยละ 80 2. หลักฐานประกอบตัวช้ีวัดตาง ๆ 

3. จํานวนฐานขอมูลอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
 และกิจกรรมของนักศึกษา 

ขอมูล อาจารย บุคลากร 
และกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินคุณภาพภายใน 3 คะแนน 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 

 
5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ             
- วางแผนการหรือ
กําหนดปฏิทินการ

ทํางาน 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ขั้นดําเนินการ 
- เก็บรวบรวมขอมลู
หลักฐาน 
- จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 
- รับการประเมิน 

            

3. ขั้นประเมินผลและ
รายงานผล 

            

- การประเมินผลและ
รายงานผลเปนไตรมาส 
- รายงานผลการประเมิน
ในท่ีประชุมเพื่อ

ปรับปรุงจากผลการ

ประเมิน 

 
6. งบประมาณ  25,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาใชสอย  

- คาจางพิมพรายงาน 1,000 
- คาจางทํารายงานประเมินตนเอง 15 ฉบับ ๆ ละ 200 3,000 
- คาอาหารและอาหารวางจัดประชุมและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 3,000 
- คาจางนักศึกษารวบรวมและบันทึกขอมูล 1 คน เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน 18,000 

รวม 25,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถรวบรวมขอมูลตามองคประกอบไดครบถวน 

 2. ไดรายงานการประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 

 3. คณะผานเกณฑการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากจํานวนรายงานการประเมินตนเอง 

 2. ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินฯ 

3. ฐานขอมูลอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมของนักศึกษา 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพ้ืนฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  (2)     
งบประมาณ    335,700   บาท    
ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      3 - 1 – 0201 – 1  - 24   รหัสงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขา

เกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จึงจําเปนตองมีการ

พัฒนาบุคลากร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และ

การซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอาคารสถานที่ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากน้ียัง

สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติทุกรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใชในการบริหาร การบริการ การพัฒนาบุคลากร และอาคารสถานที่ใหเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใหมีการเรียนการสอนของสาขาวิชาตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 3. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

 5. เพ่ือพัฒนาความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพกอนสําเร็จการศึกษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1  ขอท่ี  1.1 
4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม  
(ระบุผลผลิต)  บริหารจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 งาน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  นักศึกษาช้ันภาค กศ.บป สําเร็จการศึกษา 20  คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  นักศึกษามีวัสดุและอุปกรณในการเรียนฝกปฏิบัติ  รอยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :  คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 335,700   บาท 

 
 
 



2 - 52 
 

5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- สํารวจความ
ตองการตามจําเปน 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อ จัดซอม ตาม
รายการท่ีจําเปน 

            

3.             ขั้นประเมินผล

และรายงานผล 
- ประเมินผล
โครงการ 

 
6.  งบประมาณ 335,700  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน  

- คาตอบแทนการสอน 120,400 
- คาตอบแทนคณะกรรมการแบบเหมาจาย 147,000 
- คาตอบแทนการดําเนินการพนักงานสายสนับสนุน 63,000 

รวม 335,700 
 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 จัดการเรียนการสอนไดทุกโปรแกรมและพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาตาง ๆ  

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินงานจากโครงการทั้งหมด 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพ้ืนฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 
ชื่อกิจกรรม   บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (3)        
งบประมาณ  40,200 บาท    
ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสงบประมาณ          5 – 1 – 0201 – 1 - 25 

1. หลักการและเหตุผล 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทั้ง 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขา

เกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จึงจําเปนตองมีการ

พัฒนาบุคลากร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ ประกอบการจัดการเรียนการสอน และ

การซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอาคารสถานที่ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากน้ียัง

สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติทุกรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เ พ่ือใชในการบริหาร  การบริการ  การพัฒนาบุคลากร  และอาคารสถานที่ให เหมาะสมเพียงพอและ                          

มีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใหมีการเรียนการสอนของสาขาวิชาตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 3. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

 5. เพ่ือพัฒนาความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพกอนสําเร็จการศึกษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ / กิจกรรม (ระบุผลผลิต) บริหารจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 งาน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาภาค สมทบ สําเร็จการศึกษา  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :   มีวัสดุและอุปกรณในการเรียนปฏิบัติ รอยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน :   คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 40,200 บาท 
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5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- สํารวจความตองการ
ตามจําเปน 

            

2. ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อ จัดซอม ตาม
รายการที่จําเปน 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลโครงการ 

 
6.  งบประมาณ 40,200  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  
1. คาตอบแทน 25,200 

- คาตอบแทนการสอน 25,200 
2. คาวัสดุ 15,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 15,000 
รวม 40,200 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 จัดการเรียนการสอนไดทุกโปรแกรมและพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาตาง ๆ  

8. การประเมินโครงการ 

 ประเมินงานจากโครงการทั้งหมด 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม   จัดการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา                                  
งบประมาณ  1,632,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        6 – 1 – 0206 – 2 - 26 รหัสงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนา จะชวยสรางองคความรู

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทองถิ่น และพัฒนา

ประเทศอยางย่ังยืน ในขบวนการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองใชทั้งทรัพยากรบุคคล และวัสดุครุภัณฑที่พอเพียง จึงจะทํา

ใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามที่ต้ังเปาหมายไว 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนา 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรูและคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1 ขอ 1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   (ระบุผลผลิต) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 40 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 48,000 บาท 

 

5. การดําเนินงาน 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนการดําเนินการ
จัดการศึกษา 
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พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 ขั้นตอน / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ขั้นดําเนินการ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินการ 
- ดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตาม

แผน 

            

3.             ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 
- ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินการ 

 
6. งบประมาณ 1,632,000 บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  
1.  คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนการสอน 925,000 
-  คาตอบแทนวิทยากร 120,000 
-  คาตอบแทนการประชุมพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 46,500 
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการดําเนินงาน 20,000 
-  คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงาน 120,000 

2. คาวัสดุ  
-  วัสดุสํานักงาน 50,000 
-  คาวัสดุตําราและเอกสารประกอบการสอน 120,000 
-  คาวัสดุโฆษณาเผยแพร 50,000 

3. คาใชสอย  
-  คาเบี้ยเล้ียงทางยานพาหนะสําหรับวิทยากรและอาจารยผูสอน 51,260 
-  คาอาหารสําหรับจัดประชุมสัมมนา 27,000 
-  คาวัดสุอุปกรณ 25,000 

4. คาสาธารณูปโภค  
-  คาโทรศัพทและอากรแสตมป 8,000 
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หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  
-  คอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง 35,000 
-  เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากจอคอมพิวเตอรและวีดีโอ 1 ชุด 34,240 

รวม 1,632,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. นักศึกษาเปนผูมีความรูและคุณธรรมจริยธรรม 

8. วิธีการประเมินโครงการ 

 1. ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอ 

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

3. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสร็จในเวลาอันกําหนด 

 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําชี้แจง 

1. 
 

คอมพิวเตอรแบบพกพา เครื่อง 35,000 35,000 CPU  Intel core 2 Duo t7 100 
(1.8 GHZ, L22 MB, FSB 800 
MHZ) ซิปเซต Intel 965 MG 
หนวยความจํา 512 MB DDR2   
HDD 160 GB (54000 RPM) 
จอภาพ 14 น้ิว WX GA 
(1280x800) Bright View LCD 
การดจอ Intel GMA x 3100 
ออปติคอลไดรฟ DVD Writter 
(Double layer) 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะและคําชี้แจง 

2. เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ

จากจอคอมพิวเตอรและวีดีโอ 
1 ชุด 

เครื่อง 34,240 34,240 1. เครื่องฉายภาพโดยใชระบบ 
LCD ชนิด TFT ploysilicon 
ขนาด 0.6 x 3 น้ิว 
2. ความละเอียดภาพระดับ 
True XGA 1024 x 768 จุด  
3. ความสวาง 2500 ANSI 
LUNENS ใหความละเอียด 600 
TV lines 
5. รับประกัน 2 ป หลอดภาพ 
1000 ชม. 1 ป 
6. เลนสชนิดซูม แบบ Optical 
Zoom F 1.65-1.83, f = 22.5-27 
nm. ซูม 1.2x  

 รวม   69,240  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1)      

งบประมาณ  3,663,508  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 46 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของบคุลากร รอยละ  70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

2.  งบประมาณ  3,663,508  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร 2,685,600 

        คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลยั 2,685,600 

        -  คาจางบคุลากรสายวิชาการและบคุลากรสายสนบัสนนุ 2,685,600 

งบดําเนินการ 890,508 

        1.  คาตอบแทน 401,988 

             -  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิและอาจารยพิเศษ 401,988 

        2.  คาใชสอย 369,528 

             -  คาประกันสังคม (สายสนบัสนนุ) จํานวน 10 คน 40,152   

             -  คาประกันสังคม (สายวิชาการ)  จาํนวน  14  คน 89,376 

             -  คาบํารุงรักษาลิฟท 30,000 

             -  คาซอมครุภัณฑ 30,000 

             -  คาใชจายในการจัดประชุม 20,000 

             -  คาใชจายตามนโยบายคณบด ี 160,000 

        3.  คาวัสดุ 108,992 

             -  วัสดุสํานักงาน    38,992 

             -  วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 

             -  วัสดุงานบานงานครัว 40,000  

             -  วัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง (ภาคสนาม) 10,000 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

    

   4.  คาสาธารณปูโภค 

 

10,000 

             -  คาโทรศัพท 10,000  

งบลงทุน 87,400 

        คาครภุณัฑ 87,400 

        -  เครื่องวัดอัตราการไหลแกส 1 ตวั                 24,000 

        -  เครื่องวัดความถ่ีกระแสไฟฟา                 21,400 

        -  เครื่องวัดอัตราการไหลน้ํามัน 2 ตวัๆละ                42,000 

รวม  3,663,508 บาท 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล       

งบประมาณ  30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแนป 2549 ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเปนไปตามระเบียบของ สกอ. และสภา

วิศวกร (กว.) และไดรับรองหลักสูตรแลว เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ขณะนี้มีนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจตองการให

คณะจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ เพ่ือรองรับบุคคลที่สนใจในภาคอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไป ดังนั้นคณะจึงเห็นควรพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 
 

2.  วัตถุประสงค 

               2.1 เพ่ือการจดัการศกึษาตอบสนองตอชุมชน 

               2.2 เพ่ือรองรับนักศึกษา วศ.บ. รุนแรกของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 

               2.3 เพ่ือใชทรพัยากรภายในและภายนอกรวมกัน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู    ขอท่ี   1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : มีบุคลากรเขารวมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 1 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : หลักสูตรที่พัฒนามีคุณภาพและไดรับการรับรองจาก สกอ. รอยละ  70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 30,000 บาท 
 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - เขียนโครงการ 

    - อนุมัติโครงการ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

2. ขั้นดําเนินการ 

    - ศึกษาขอมูล 

    - ดาํเนนิการ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    - ประเมินผล 

    - สรุปผลและรายงานผล 

           

 

 

 

6.  งบประมาณ  30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

        1.  คาตอบแทน 8,000 

             -  คาวิทยากร 8,000 

        2.  คาใชสอย 22,000 

             -  คาเอกสาร 10,000 

             -  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 10,000 

             -  อ่ืนๆ 2,000 

รวม 30,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                7.1  ไดหลักสูตรเปดสอนในปการศึกษา 2553 

                7.2  บคุลากรมีการพัฒนา 

                7.3  ตอบสนองผูสนใจศึกษาในทองถ่ิน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

                8.1  ประเมินผล 

                8.2  สรปุผลรายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาการเรยีนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร       

งบประมาณ  216,724  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   คณาจารยและนกัศกึษาในสาขาวิชา 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนอาจารย 

จาํนวนนกัศกึษา 

จาํนวนวัสดุ 

4  คน 

60  คน 

30  รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา รอยละ  70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 
 

2.  งบประมาณ   216,724  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 117,224 

        1.  คาใชสอย 68,000 

             -  คาเบี้ยเล้ียง ทีพ่กั และยานพาหนะ 68,000 

        2.  คาวัสดุ 49,224 

             -  คาวัสดุ 49,224 

งบลงทุน 99,500 

        คาครภุณัฑ 99,500 

        -  คอมพิวเตอร   5  เครื่อง (เครื่องละ19,900) 99,500 

รวม 216,724 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาที่ดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 5 เครื่อง 19,900 99,500 คุณลักษณะ 

     Intel Dual-Core E2220 

     RAM 1024 MB DDR2 

     HDD 160 GB 

     Nvidia Geforce 3D 

     คําช้ีแจง 

     ใชในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรและเครือขาย

เพ่ือใหเพียงพอตอจํานวน

นกัศกึษา 

 รวม   99,500  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

งบประมาณ  15,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ถือเปนปจจัยสําคัญที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเพ่ือใหได

ถึงคณุภาพตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ไดกําหนดไว ซ่ึงตามตัวบงช้ีที่ 2 ดานการเรยีนการสอน ถือ

เปนหวัใจหลักในการจดัการศกึษา โดยมีองคประกอบทีส่าํคญัคอื อาจารยและนกัศกึษา หากขาดฝายใดฝายหนึง่ในการ

ดําเนินงานยอมไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการที่จะไดรับความรวมมือจากทั้งคณาจารยและนักศึกษาจึงจําเปนตองมีการให

ความรูความเขาใจที่ถูกตองแกทั้งสองฝาย  

 ดังที่ไดกลาวมาขางตน การใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการประกันคุณภาพแกนักศึกษาจึงเปนเรื่องที่

จาํเปนและสําคญัอยางย่ิงเพ่ือใหการดาํเนนิงานดานการเรยีนการสอน และการประกันคณุภาพการศกึษาภายในคณะมี

คุณภาพ มีการดําเนินอยางเปนระบบและเกิดการพัฒนาในองคกรไดในที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหความรูความเขาใจในงานประกันคณุภาพการศกึษาแกนกัศกึษาภายในคณะ 

 2.2  เพ่ือใหการเรียนการสอนของคณะมีการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง  

 2.3  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากการประกันคุณภาพไปประยุกตใชในการเรียนได 

2.4  เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะตามตัวบงช้ีของ กพร.   
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     ขอท่ี 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนอาจารย 

จาํนวนนกัศกึษา 

150  คน 

10  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพมากขึ้น 

รอยละ  70 

รอยละ  70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 93  บาท 
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5. แผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
2551 2552 

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

1. การเตรียมการ                       

  - เขียนโครงการ                       

  - อนุมัติโครงการ                       

  - วางแผนดําเนินการ                       

2. ขั้นดําเนินการ                       

  - จัดเตรียมการ                       

  - ประชาสัมพันธ                       

  - ดําเนินการอบรม                       

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล                       

  - จากการสังเกต                       

  - จากแบบประเมิน                       

  - จากผลการตรวจประกัน                       

    คณุภาพภายใน                       
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6.  งบประมาณ  15,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

        1.  คาตอบแทน 3,000 

             -  คาวิทยากร 3,000 

        2.  คาใชสอย 9,000 

             -  คาจางพิมพเอกสาร/สรุปโครงการ 1,500 

             -  คาอาหารวาง/อาหารกลางวัน 7,500 

        3.  คาวัสดุ 3,000 

             -  เอกสาร/แผนพับ 2,000 

           -  คาปายประชาสัมพันธ 1,000 

รวม 15,000 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    7.1  นกัศกึษาภายในคณะมีความรูความเขาใจในงานประกันคณุภาพการศกึษามากขึน้ 

    7.2  นักศึกษาภายในคณะสามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาประยุกตใชในการเรียนมากข้ึน 

    7.3  นกัศกึษามีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศกึษาของคณะ 

    7.4  การประกันคณุภาพการศกึษาของคณะมีการพัฒนามากขึน้ 

    7.5 สามารถนําขอมูลไปใชในงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของ กพร. และ สกอ. ได 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เขารวมอบรม  

 8.2  จากการสังเกต  

 8.3  จากเอกสารสรปุโครงการ  

 8.4  จากผลการประเมินคณุภาพภายใน ประจาํปการศกึษา 2551  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   จดัการเรยีนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา    

งบประมาณ  80,896  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดมีความรู  ความสามารถนั้นจําเปนอยางย่ิงทีจะตองใหนักศึกษาไดลงมือฝก

ปฏบิตังิานในการทบทวน  ตรวจสอบ  วิเคราะหและประเมินผลความรู  ความสามารถอันเกิดจากการศกึษาภาคทฤษฏเีพ่ือ

นํามาสูทักษะในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาจึงมีความจําเปนที่จะตองใชวัสดุการศึกษา   และ

ครุภัณฑสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาในสาขาวิชาฯใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษา  สถานที่ฝกปฏิบัติ  และครุภัณฑใหการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของนกัศกึษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาในการจดัการเรยีนการสอนดานวิทยาศาสตร 
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวิชาฯ 
 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จดัหาวัสดุ/ครุภัณฑ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหกับนักศึกษา 

100  คน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ  40 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 808  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- เก็บผลรวบรวมสถิติวัดผล             

 

6.  งบประมาณ    80,896  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 80,896 

        คาวัสดุ 80,896 

        -  คาวัสดุ 80,896 

รวม 80,896 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นกัศกึษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา จาํนวน 100 คนมีความรูและทักษะตามวัตถุประสงคของรายวิชา 
7.2  คณาจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา จาํนวน 6 คนมีความรูและทักษะในการสอนมากขึ้น 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  สังเกตจากรายการวัสดุ/ครุภัณฑการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

 8.2  สังเกตจากการใชพ้ืนที่ในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   ศกึษาดงูานและปฐมนเิทศนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟา     

งบประมาณ  40,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษานัน้ นอกจากจะมีการเรยีนการสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏบิตัแิลว การ

ที่จะผลิตบัณฑิตในสายวิชาเทคโนโลยีไฟฟาใหมีคุณภาพ ยังจําเปนที่ตองใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากสถาน

ประกอบการณจริง เพ่ือเปนการสงเสริมความรู และประสบการณที่นอกเหนือจากการเรียน และเปนการเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษากอนจบการศึกษา อันจะเปนประโยชนแกนักศึกษาตอไป ตลอดจนเพ่ือรองรับการประเมินการศึกษาจาก

ภายนอก (สม.ศ.) และใหสอดคลองกับปรัชญาของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ที่วา ผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีไฟฟาโดยเนน

คุณภาพของบัณฑิตใหเกิดคุณภาพคุณธรรมใชวิชาการและเทคโนโลยีในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดประสบการณจากสถานประกอบการณจริง 

 2. 2 เพ่ือเปนการสงเสริมความรูใหแกนักศึกษา 

2.3 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขารวม

โครงการ 

60  คน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษา รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 666 บาท 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-1-0307-2-06 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- เก็บผลรวบรวมสถิติวัดผล             

 

6.  งบประมาณ   40,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 40,000 

        คาใชสอย 40,000 

        -  คาเบี้ยเล้ียงอาจารย  

        -  คาเชาเหมารถโดยสาร  

        -  คาอาหาร  

        -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

        -  คาของที่ระลึกใหสถานประกอบการณ  

รวม 40,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นกัศกึษาไดประสบการณจากสถานประกอบการณจรงิ 
7.2   นักศึกษาไดรับความรูอันเปนประโยชนอันจะนําไปใชไดในอนาคต 
7.3   นักศึกษาไดเตรียมความพรอมตัวเองกอนและหลังไดรับการศึกษา 
 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1 กิจการนกัศกึษาสาขาวิชาฯ เปนผูควบคมุดแูลและตดิตามผล ประเมินผล 

8.2 เอกสารการประเมินเปนแบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนบัสนนุและพัฒนาดานการจดัการเรยีนการสอนสาขาวิชาเทคโนฯคอมฯอิเล็กฯ    

งบประมาณ  229,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส  ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ป  โดยมุงที่จะให

บณัฑิตในสาขาวิชาฯ มีความรู  มีทกัษะ  และประสบการณ  เพ่ิมมากขึน้ในระหวางศกึษา  ฉะนัน้ทางสาขาวิชาฯ มีความ

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย  อาทิเชน  การเรียนรูภาคทฤษฎี  การลงมือปฏิบัติ  

การศกึษาดงูาน  การวิจยั  การฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนตน  ทัง้นี ้เพ่ือใหบณัฑิตของสาขาวิชาฯ เปนบณัฑิตทีม่คีวาม

สมบูรณแบบมากขึ้น  ตรงตามเจตนารมณของหลักสูตรตอไป  และยังมุงหวังที่จะใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ินชุมชนอีก

ดวย 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือจัดหาวัสดุ   อุปกรณ   ที่ใชในการเรียนการสอนอยางทั่วถึงเพียงพอ 

 2.2  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ  ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ใหสมบูรณมากขึ้น  

 2.3  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยใหกับคณาจารย และนักศึกษาของสาขาวิชาฯ  

 2.4  เพ่ือใหนกัศกึษาเกิดประสบการณตรงจากการศกึษาดงูาน  

 2.5  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาฯ ใหมีความรูเทาทันเทคโนโลยีมากขึ้น  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   คณาจารย / นกัศกึษาในสาขาวิชาฯ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษาภาคปกต ิ

จาํนวนวัสด ุ/ อุปกรณ 

จาํนวนครภัุณฑ  ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

จาํนวนคณาจารยในสาขาวิชาฯ 

90  คน 

100  รายการ 

1  รายการ 

3  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 25  คน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-1-0303-2-07 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดหาวัสดุ / อุปกรณ             

       -      จัดหาครุภัณฑ             

- อบรม / สัมมนา / 

       ศกึษาดงูาน ฯลฯ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- จากการสังเกต             

- จากเอกสารสรปุ             
 

6.  งบประมาณ   229,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 130,000 

        1.  คาตอบแทน 50,000 

             -  คาตอบแทน อาจารยพเิศษ / นกัศกึษาชวยงาน 50,000 

        2.  คาใชสอย 30,000 

              -  คาเบีย้เล้ียง  ทีพ่กั  และยานพาหนะ 30,000 

         3. คาวัสดุ 50,000 

              -  วัสดุสํานักงาน 20,000 

              -  วัสดไุฟฟา  อิเล็กทรอนกิส  และคอมพิวเตอร 30,000 

งบลงทุน 99,000 

        คาครภุณัฑ  99,000 

        -  เครือ่งปรบัอากาศ ขนาดไมนอยกวา  32,000  BTU  จาํนวน  2  เครื่อง 99,000 

รวม 229,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นกัศกึษาและคณาจารยในสาขาวิชาฯ มีวัสด ุ อุปกรณ  ครภัุณฑ  และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เพ่ือกอเกิด

บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทั่วถึงเพียงพอ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  จากการสังเกต 

 8.2  จากเอกสารสรปุ  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอย

กวา  32,000  BTU 

 

2  เครื่อง 

 

49,500 

 

99,000 

คุณลักษณะ 

- มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

     - มีมาตรฐาน  ความปลอดภัย 

     - มีมาตรฐาน มอก. 

     - แบบชนดิแขวน 

     ฯลฯ 

     คําช้ีแจง 

     เพ่ือใชติดตั้งในหองปฏิบัติการ 

     อิเล็กฯ4 อาคารคณะเทคโนโลยี 

     อุตสาหกรรม ช้ัน 3 เพ่ือใชเปน 

     หองเรียนภาคทฤษฎี / ปฏิบัติทํา 

     วิจัยและจัดใหบริการทางวิชาการ 

 รวม 2 49,500 99,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   จัดหาวัสดุฝกทักษะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส  

งบประมาณ  168,136  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส  จัดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ

ปริญญาตรี 4 ป  การจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  เพ่ือมุงใหบัณฑิตมีความรู  ทักษะ  และประสบการณ  

ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และพรอมทั้งนี้ยังมีการเตรียมการรองรับการใหบริการทางวิชาการ  การวิจัยแกทองถ่ิน

ชุมชน  เพ่ือกอเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือจัดหาวัสดุ   อุปกรณ   เครื่องมือใหพรอมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

 2.2  เพ่ือสนบัสนนุการทาํโครงงาน  การวิจยั  ของคณาจารยและนกัศกึษา  

 2.3  เพ่ือแสวงหากิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย  

 2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาฯ ใหมีความรูเทาทันเทคโนโลยีมากขึ้น  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   คณาจารย / นกัศกึษาในสาขาวิชาฯ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษาภาคปกต ิ

จาํนวนวัสด ุ/ อุปกรณ 

จาํนวนคณาจารยในสาขาวิชาฯ 

90  คน 

50  รายการ 

3  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 25  คน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 1,868  บาท 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-1-0303-2-08 



 3-18 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดหาวัสดุ / อุปกรณ             

- อบรม / สัมมนา              

-      ศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- จากการสังเกต             

- จากเอกสารสรปุ             
 

6.  งบประมาณ   168,136   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 18,136 

        1.  คาใชสอย 5,000 

              -  คาเบีย้เล้ียง  ทีพ่กั  และยานพาหนะ 5,000 

         2. คาวัสดุ 13,136 

              -  วัสดสํุานกังาน  ไฟฟา  อิเล็กทรอนกิส  และคอมพิวเตอร และวัสดทุางการศกึษา 13,136 

งบลงทุน 150,000 

        คาท่ีดนิและส่ิงกอสราง 150,000 

        -  จางติดตั้งผามาน 70,000 

        -  จางทาํตาขายก้ันนก 80,000 

รวม 168,136 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นกัศกึษาและคณาจารยในสาขาวิชาฯ มีวัดสุ  อุปกรณ  เพียงพอและทัว่ถึงตลอดจนมีรปูแบบกิจกรรมการจดัการ

เรยีนการสอนทีม่คีวามหลากหลาย 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  จากเอกสารสรปุ                            

 8.2  จากการสังเกต  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. จางติดตั้งผามาน 5  หอง 14,000 70,000 คุณลักษณะ 

     -  เปนผามานมีจีบ 

     -  มีราวแขวน และเล่ือนเปด/ปดได 

     คําช้ีแจง 

     - เพ่ือติดตั้งในหองเรียนปฏิบัติการ 

     1-4 และหองพักอาจารยของอาคาร 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ัน 3 

2. จางติดตั้งตาขายก้ันนก 5  หอง 16,000 80,000 คุณลักษณะ 

     -  วัสดุเปนโครงเหล็ก 

     -  ตาขายแบบถัก 

     -  ขาวสีบรอนซทั้งชุด 

     คําช้ีแจง 

     - เพ่ือติดตั้งดานหลังหองเรียนปฏิบัติ 

     การ 1-4 และหองพักอาจารยของอาคาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ัน 3 

 รวม   150,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย      

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนอาจารยทําวิจัยในช้ันเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

งบประมาณ  50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สํานักงานการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีนโยบายใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีการจัด

การศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนคณะหนึ่งที่จัดการสอน

ดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงในสาขาวิชาตางๆ จะมีวิชาปฏิบัติและวิชา Project เพ่ือใหการเรียนการสอนมี

คุณภาพตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอที่ 1 วาดวยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรูและเพ่ือ

ตอบสนองตอตัวบงช้ีของ สกอ.  สมศ.  และ กพร.  คณะจึงเห็นควรจัดทําโครงการสนับสนุนการเรียนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ เพ่ือใหอาจารยมีขวัญและกําลังใจในการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการสอนสูงขึ้น 

 2.2 เพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพ 

 2.3 เพ่ือใชเปนขอมูลรายงาน สกอ. สมศ. 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู   ขอท่ี  1 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : อาจารยผูสอนทําวิจัยช้ันเรียน 12 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ รอยละ 50 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-4-0301-2-09 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - เขียนโครงการ 

    - อนุมัติโครงการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

    - ศึกษาขอมูล 

    - ดาํเนนิการ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    - ประเมินผล 

    - สรุปผลและรายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ   50,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000 

        1.  คาตอบแทน 10,000 

              -  คาวิทยากร 10,000 

         2. คาใชสอย 25,000 

              -  คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 20,000 

              -  อ่ืนๆ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 5,000 

         3.  คาวัสดุ 15,000 

              -  คาทาํเอกสาร 15,000 

รวม 50,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 อาจารยไดพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

 7.2 นกัศกึษามีคณุภาพมากขึน้ 

 7.3 มีเอกสารขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1 ประเมินผล 

 8.2 สรุปผลรายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม     

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   โครงการใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน  

งบประมาณ  75,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงมี

สาขาวิชาทีส่ามารถบรกิารวิชาการใหแกทองถ่ิน  ดานการศกึษา  และดานอุตสาหกรรม  และเพ่ือเปนการตอบสนองตอ

ตวัช้ีวดั  การประเมินคณุภาพภายในและภายนอกของตวับงช้ี  5.3  คือรอยละของจํานวนโครงการที่คณะบริการวิชาการ

ใหแกทองถ่ิน  ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการศึกษาของคณะฯ ตอบสนองตอวิสัยทัศนของคณะฯ และเพ่ิมศักยภาพใหแกบุคลากร  

และสงเสริมการเรียนรูใหแกทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน   ทางคณะจึงไดจัด

งบประมาณสนับสนุน  เพ่ือใหเกิดผลงานตามตัวช้ีวัด 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือตอบสนองตอตัวบงช้ี (รอยละจํานวนโครงการที่บริการวิชาการใหแกทองถ่ิน) 

2.2  เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร 

2.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ  

2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในทองถ่ิน 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  ไดโครงการบริการวิชาการใหแกทองถ่ิน  3  เรื่อง 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนโครงการบรกิารดานวิชาการ 3  เรื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ผูรับการประเมินไดนําความรูไปประยุกตใชงานที่รับผิดชอบ และขยายผลตอ รอยละ  77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 25,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-2-0301-2-10 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ต้ังคณะกรรมการ             

- ประกาศใหสงโครงการบริการ

วิชาการ 

            

       -       กรรมการพิจารณา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- อนุมัติโครงการ             

- ดําเนินการบริการ             

       -       ประเมินผล             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-   สรุปรายงานคณะฯ             

   -   สรุปรายงานมหาวิทยาลัย             

6.  งบประมาณ   75,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิการ 75,000 

        1.  คาตอบแทน 50,000 

              -  คาวิทยากร 50,000 

         2. คาใชสอย 25,000 

              -  คาอุปกรณ 25,000 

รวม 75,000 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 ไดโครงการบริการวิชาการทองถิ่นเพ่ิมขึ้น  ซึ่งตอบสนองตอตัวบงชี้ขององคประกอบที่  5 

7.2 บุคลากรในคณะไดรับการพัฒนา 

7.3 เพ่ิมคุณคาทางวิชาการใหนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1 ประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรม 

8.2 รายงาน.ใหคณะทราบ 

8.3 รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม     

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาหองสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

งบประมาณ  99,336  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปการศกึษา 2551 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดตั้งหองสมุดคณะฯ เพ่ือรองรับนักศึกษาของคณะฯ และ

บุคคลทั่วไป  โดยเนนเอกสารตําราเฉพาะทางดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร  เพ่ือใหนักศึกษาไดใช

เปนแหลงคนควาหาขอมูลในสวนของการทํา Project หรืองานวิจัย  และเปนแหลงสนับสนุนในสวนของการเรียนการสอน

อีกทางหนึ่ง  ซ่ึงในปจจุบันหองสมุดคณะฯ ยังมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ อยูในเกณฑต่ํา ไมเพียงพอกับความ

ตองการของผูใช   
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือจัดหาตําราเฉพาะทางใหมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

 2.2 เพ่ือใชเปนแหลงคนควาใหกับอาจารย นกัศกึษาของคณะฯ  และบคุลากรภายนอก  

 2.3 เพ่ือใชเปนแหลงสนับสนุนตัวบงช้ีในงานประกันคุณภาพ 

 2.4 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนในคณะฯ  

 2.5 เพ่ือเปนแหลงเผยแพรความกาวหนาในเรื่องตาง ๆ ของคณะฯ  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี      ขอท่ี 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ตําราดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร เพ่ิมขึ้นประมาณ  300    

                                                                    เลม และคอมพิวเตอร  2  ชุด  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนหนังสือดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร 

จํานวนคอมพิวเตอร 

300  เลม 

2 ชุด 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-2-0301-2-11 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศึกษาขอมูล             

- จัดหาตําราหนังสือและ

คอมพิวเตอร 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สรุปรายงานผล             

- รายงานผลตอคณบดีและ

มหาวิทยาลัย 

            

 

6.  งบประมาณ    99,336  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิการ 49,336 

        1.  คาใชสอย 5,000 

              -  คาใชสอย 5,000 

         2. คาวัสดุ 44,336 

              -  คาตํารา 29,336 

              -  คาวารสาร 5,000 

              -  คาหนังสือพิมพ 3,600 

              -  คาวัสดุสํานักงาน   6,400 

งบลงทนุ 50,000 

         คาครุภัณฑ 50,000 

         -  คอมพิวเตอร(ลงทะเบียนหนังสือ) 1 ชุด 30,000 

         -  คอมพิวเตอร(บริการสืบคน) 1 ชุด 20,000 

รวม 99,336 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1 หองสมุดมีตําราบริการเพ่ิมขึ้น 

 7.2 หองสมุดมีคอมพิวเตอรสืบคนหาขอมูลเพ่ิมขึ้น 

 7.3 หองสมุดเปนแหลงคนควาสนับสนุนการทําวิจัย และProject  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1 แบบสอบถาม 

 8.2 สถิติผูใชบริการหองสมุด  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. คอมพิวเตอร   1 ชุด 30,000 30,000 คุณลักษณะ 

 (ลงทะเบียนหนังสือ)    AMD Phenom 64 X4 9100e  

1.8 GHz 

     Hdd  320 GB (7200rpm) 

     Ram  2048 MB 

     NVIDIA GeForce 9300GE 

3D PCI-Express Graphics 

card  1,024 MB 

     Case  Full-Tower, 19 นิ้ว 

LCD 

     DVD±RW/±R Super 

multiDrive with LightScribe, 

Double Layer , 6 USB 2.0, 

2PCI Slot (1 open), LAN 

port, HDMI, DVI 

2. คอมพิวเตอร   1 ชุด 20,000 20,000 Intel Core 2 Duo E4700 2.6 

GHz 

 (บริการสืบคน)    Hdd 250 GB 

     Intel GMA 3100 Graphics 

card  1,024 MB 

     Case  Full-Tower, 17 นิ้ว 

LCD 

     Ram 1024 MB 

     DVD±RW/±R Super 

multiDrive with LightScribe 

Technology, Double Layer, 6 

USB 2.0, 2PCI Slot (1 open), 

LAN port 

     คําช้ีแจง 

     ใชในหองสมุดคณะเทคโน 

     โลยีอุตสาหกรรม 

 รวม 2 ชุด  50,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   จัดทําแผนกลยุทธและแผนพัฒนาคณะฯ  

งบประมาณ  35,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดการเรียนการสอน  3  ระดับ  คือ ระดับปริญญาตรี / โท  และเอก  สําหรบัใน

ระดับปริญญาตรีมี  2  หลักสูตรดวยกัน  คอื  หลักสูตร  วท.บ. และ วศ.บ.  ฉะนั้นเพ่ือใหทิศทางการจัดการเรียนการสอน

ของคณะฯ มีการวางแผนงานอยางเปนระบบมีการพัฒนาตามเปาหมาย  ทางคณะฯ มีความจาํเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองทาํแผนกล

ยุทธ  และแผนพัฒนาคณะฯ เพ่ือปรับขอมูลใหเปนปจจุบันและรองรับการพัฒนาในอนาคตตอไปดวย  ทั้งนี้ยังสงผลในเรื่อง

ของการประกันคุณภาพทางการศึกษาสอดคลองกับตัวช้ีวัดอีกทางหนึ่งดวย 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือระดมสมองบุคลากรในคณะฯ ใหมีสวนรวม 

 2.2  เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธและแผนพัฒนาคณะฯ ในรูปแบบเอกสาร  เพ่ือนํามาปฏิบัติเปนรูปธรรมตอไป  

 2.3  เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมชวยกันคิด  รวมกันทํา  

 2.4  เพ่ือสนับสนุนตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

 2.5  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาฯ ใหมีความรูเทาทันเทคโนโลยีมากขึ้น  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี      ขอท่ี 
 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   เอกสารรูปเลมแผนกลยุทธและแผนพัฒนาคณะฯ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรที่เขารวม 

จํานวนครั้งของการดําเนินงาน 

จํานวนรูปแบบกิจกรรม 

10  คน 

2  ครั้ง 

2  รูปแบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรมีความรูเพ่ิมขึ้น รอยละ  60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11  เดอืน 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-1-0301-2-12 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- วางแผนดําเนินการ             

       -      ดําเนินการในรูปแบบตางๆ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- จากการสังเกต             

- จากเอกสารสรปุ             
 

6.  งบประมาณ   35,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 35,000 

        1.  คาตอบแทน 10,000 

              -  ตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 10,000 

         2. คาใชสอย 18,000 

              -  คาอาหารวาง / อาหารกลางวัน 10,000 

              -  คาจางพิมพเอกสาร / เขาเลม 8,000 

         3.  คาวัสดุ 7,000 

              -  วัสดุสํานักงาน 5,000 

              -  คาวัสดุไฟฟา อิเล็กทรอนิกส  และคอมพิวเตอร 2,000 

รวม 35,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ทางคณะฯ ไดมีเอกสารรูปเลมแผนกลยุทธ และแผนพัฒนาคณะฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเปนรูปธรรม

ชัดเจน  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งหมดตลอดผูที่เก่ียวของภายนอก 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  จากเอกสารรปูเลม 

 8.2  จากการสังเกต  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   ประชุมคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  

งบประมาณ  150,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมี 22 แหง และนอกจากนี้ยังสังกัดอยูใน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรฯ ในแตละปคณบดีจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพ่ือเผยแพรผลงานดานวิชาการและการเปนเครอืขายดานวิชาการ ซ่ึงในปการศกึษา 2552 ทางคณะไดรับมอบหมายใหเปน

เจาภาพจัดประชุมเชิงวิชาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ดังนั้นในปนี้จึงมีความจําเปนในการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการจัดอบรมวิชาการเพ่ือการเผยแพรผลงานตามภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือเผยแพรผลงานดานวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 

 2.2 เพ่ือใหคณบดีในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางกัน 

 2.3 เพ่ือไดทราบถึงทิศทางการผลิตบัณฑิตในอนาคต 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู    ขอท่ี   1 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ    22   คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนเขารับการอบรม 17  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนมีความรูดานงานประกันคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ  40 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 8,823 บาท 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-1-0301-2-13 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    -  เขียนโครงการ 

    -  อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

         

2. ขั้นดําเนินการ 

    -  ศกึษาขอมูล 

    -  ดาํเนนิการ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    -  ประเมินผล 

    -  สรุปผลและรายงานผล 

         

 

 

 

  

 

6.  งบประมาณ   150,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 150,000 

         คาใชสอย 150,000 

          -  คาทําเอกสารจัดประชุม 150,000 

รวม 150,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

 7.2 อาจารยและสายสนับสนุนมีความรูดานงานประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 7.3 มีเอกสารขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1 ประเมินผล 

 8.2 สรุปผลรายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาบคุลาการสายสนบัสนนุวิชาการ  

งบประมาณ  39,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ ถือเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา และมีความสําคัญอยางย่ิงในองคกร  

ซ่ึงจะเปนตัวขับเคล่ือนระบบการทํางานในทุก ๆ ดาน  โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการคณะฯ  ใหงานมีความตอเนื่อง

สัมพันธซ่ึงกันและกันและถือเปนหัวใจหลักของคณะฯ  ฉะนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานในสวนนี้มีประสิทธิภาพ  มีการ

ปรับปรุง  และพัฒนางานเกิดขึ้น  ทางคณะฯ  เห็นสมควรสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ  

ไดเกิดการพัฒนาในรูปแบบของการเรียนรูจากตัวอยางจากหลายหลายสถานที่โดยการเขารวมสังเกตการณ และศึกษาดูงาน

จากสถานที่จริงเพ่ือนํามาพัฒนาเปนแบบอยาง อันจะเปนประโยชนในการนํามาเปนแนวทาง และประยุกตใชใหเหมาะสม

กับสภาพปจจุบันของคณะตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเปดโลกทัศนใหกับผูบริหาร และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ ใหกวางไกลขึ้น 

2.2  เพ่ือเปนการสงเสริม และสนับสนุนเปนขวัญ และกําลังใจแกพนักงานสายสนับสนุนฯ 

2.3  เพ่ือนําประสบการณตรงจากการเรียนรูมาประยุกตใชในการทํางานของคณะฯ ตอไป 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  เอกสารรูปเลมรายงานการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการ/จํานวนวัน 9 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรูเพ่ิมขึ้น รอยละ 40 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 4,333 บาท 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               1-1-0301-2-14 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- วางแผนการดาํเนนิงาน             

- ศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สังเกตการณ             

- รายงานสรุปโครงการ             

 

6.  งบประมาณ 39,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 39,000 

         คาใชสอย 39,000 

          -  คาของที่ระลึก 4,000 

          -  คาเบี้ยเล้ียง 8,000 

          -  คาเชารถ 13,000 

          -  คาที่พัก 14,000 

รวม 39,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูบรหิาร  พนกังานสายสนบัสนนุวิชาการคณะฯ  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการบรหิารจดัการ และมีแนว

ทางการนําความรูที่ไดมาพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ ในความรับผิดชอบของงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอ

คณะฯ  มหาวิทยาลัยฯ  และราชการตอไป 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

-  จากการสังเกตการณ 

-  จากเอกสาร  รายงานสรปุโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   โครงการสนบัสนนุอาจารยอบรมดานวิชาการ  

งบประมาณ  160,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดมีภาระหลักการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการใหแกทองถ่ิน ในดานการผลิตบัณฑิต อาจารยสายผูสอนมีความจําเปนอยาง

มากที่ตองไดรับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในสาขาวิชาชีพเฉาะ เพ่ือนําความรูมาถายทอดและ

เผยแพรตามภารกิจหลัก ดังนั้นในปงบประมาณ 2552 คณะฯ จึงมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับการพัฒนา

อาจารยตามกรอบแนวทางของงานประกันคณุภาพการศกึษา (สกอ. สมศ. และ กพร.) 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือพัฒนาองคความรูใหมใหแกอาจารยสายผูสอนใหมีความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น 

 2.2 บณัฑิตสาขาวิชาชีพตางๆ มีคณุภาพสูงขึน้ 

 2.3 เพ่ือตอบสนองตอตัวบงช้ีของงานประกันคุณภาพภายใน - นอก และคาํรบัรองของ กพร. 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู   ขอท่ี   1 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  บคุลากรสายผูสอน    32   คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรสายผูสอนทุกสาขาวิชามีความรูและประสบการณดานวิชาชีพ

เพ่ิมขึ้น 

32 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : จํานวนบุคลากรสายผูสอนที่เขารับการอบรม รอยละ  60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 5,000 บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - เขียนโครงการ 

    - อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

         

2. ขั้นดําเนินการ 

    - ศึกษาขอมูล 

    - ดาํเนนิการ 

        

 

 

 

 

 

  

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    - รายงานคณะ 

    - สรปุผลและรายงานผล 

         

 

   

 

6.  งบประมาณ 160,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 160,000 

         คาใชสอย 160,000 

          -  คาลงทะเบียน คาที่พัก คาเดินทาง และคาเบี้ยเล้ียง จํานวน 32 x 5,000 160,000 

รวม 160,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนามีความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น 

 7.2 บัณฑิตคณะมีความรูสายวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

 7.3 มีเอกสารขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1 รายงานคณะ 

 8.2 รายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   สนบัสนนุอาจารยทาํผลงานวิชาการ  

งบประมาณ  30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ในการจัดการเรียนการสอน คณะมุงหวังใหการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 1 เรื่องการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมนําความรู โดยเฉพาะอาจารยที่มี

ภาระการสอนจะไดรับการพัฒนาและไดรับการสนับสนุนใหอาจารยมีกําลังใจในการทําผลงานวิชาการ ดังนั้นในป

การศกึษา 2552 ทางคณะจึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนจัดทําผลงานวิชาการ 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 กระบวนการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 2.2 คณะมีอาจารยทําผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้น 

 2.3 เพ่ือตอบสนองตอตัวบงช้ีของ กพร. และการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน – และนอก 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู   ขอท่ี   1 
 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรมีผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้นปละ 1-2 คน ผศ. 1  คน 

รศ.  1  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรมีความรูและประสบการณวิชาชีพเฉพาะเพ่ิมขึ้น รอยละ  40 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - เขียนโครงการ 

    - อนุมัติโครงการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

    - คัดเลือก  

    - ดาํเนนิการ 

    

 

 

 

     

 

  

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    - ประเมินผล 

    - สรปุผลและรายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ 30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

         คาวัสดุ 30,000 

          -  คาทาํเอกสารผลงาน ผศ. 10,000 

          -  คาทาํเอกสารผลงาน รศ. 20,000 

รวม 30,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 บุคลากรในคณะมีผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้น 

 7.2 การเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น 

 7.3 มีเอกสารขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1 ประเมินผล 

 8.2 สรุปผลรายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาบคุลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  

งบประมาณ  120,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรนั้นถือวาเปนสวนหนึ่งขององคประกอบของหลักสูตรดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือใหประสบความสําเร็จ

ไดจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยูเสมอโดยเฉพาะอยางย่ิงงานทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนั้นมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็วเพ่ือความเทาทันและทันสมัยคณาจารยจึงตองทําการปรับปรุง

เนื้อหาและอุปกรณทางเทคโนโลยีดังกลาว การพัฒนาบุคลากรนั้นอาจทําไดดวยการเขารับการอบรม  สัมมนา  หรือศึกษา

ดวยตนเองก็ได 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือพัฒนาบคุลากรของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
2.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในการปฏิบัติงานทางไฟฟา 
 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี 
 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : ดูงาน อบรม หรอืสัมมนาของบคุลากร 1  ครั้ง 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

รหสังบประมาณ                               1-1-0307-2-17 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- เก็บผลรวบรวมสถิติวัดผล             

 

6.  งบประมาณ      120,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 120,000 

         คาใชสอย 60,000 

          -  คาใชสอย 60,000 

          คาวัสดุ 60,000 

          -  คาวัสด ุ 60,000 

รวม 120,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาเขารับการอบรมหรือสัมมนางานทางไฟฟาและนํามาปรับปรุงการเรียน 

                        การสอน 
7.2  บุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาไดรับการกระตุนและตระหนักถึงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

จํานวนคณาจารยที่เขารับการอบรมหรือสัมมนา 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการจัดทํารายงานการบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

งบประมาณ  20,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการใชเงนิงบประมาณ      และเงนิรายได      ในแตละปงบประมาณ    เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการ

บริหารงาน   และงายตอการตรวจสอบ    ตองมีการสรุปการใชจายงบประมาณในการบริหารงานของคณะใหเปนรูปเลม  

เพ่ือเปนการตรวจสอบการใชงบประมาณวาเปนไปตามโครงการที่กําหนดไวหรือไม  และ เพ่ือเปนการรองรับการประกัน

คณุภาพการศกึษา  รวมถึงการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน   
 

2.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือเปนการรองรับงานประกันคุณภาพ 

 2.  เพ่ือเปนการสรุปรายงานการบริการงานของคณะใหเปนรูปเลมงายตอการตรวจสอบ 

3.  เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   เอกสารรูปเลมรายงานการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : สรปุการบรหิารงานของแตละสาขาวิชา 6  สาขาวิชา 
 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- วางแผนการดาํเนนิงาน             

- รวบรวมขอมูล             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- รูปเลมเอกสารสรุปการ

บริหารงานคณะฯ 

            

 

6.  งบประมาณ 20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

         คาวัสดุ 20,000 

          -  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

          -  คาจางพิมพเอกสาร/เขารูปเลม 15,000 

รวม 20,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

คณะฯ  ไดมีเอกสารสรุปการบริหารงานของคณะเปนรูปเลมงายตอการตรวจสอบ  และสามารถนําไปเปนแนวทาง

ในการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณตอไป  
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

เอกสารสรุปการบริหารงานของคณะฯ  ที่เปนรูปเลม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   การประกันคณุภาพการศกึษาคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

งบประมาณ  15,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดการศึกษา 3 ระดับ ระดับปริญญาตรี ระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชา ในการบรหิารงานตามภารกิจหลัก

ดานการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการใหแกทองถ่ินจะตองจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองทุกป เพ่ือการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะจึงมีความจําเปนตองจัดทําคําขอ ขอทําโครงการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเพ่ือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ป 2551 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและจัดทํารายงาน SAR คณะฯ 

 2.2 เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาใหดีขึ้น 

 2.3 เพ่ือตอบสนองตอตัวบงช้ีของงานประกันคุณภาพภายใน - นอก และคาํรบัรองของ กพร. 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู   ขอท่ี   1 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  บคุลากรสายผูสอน    32   คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนเขารับการอบรม 17 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนมีความรูดานงานประกันคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ  40 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - เขียนโครงการ 

    - อนุมัติโครงการ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

2. ขั้นดําเนินการ 

    - ศึกษาขอมูล 

    - ดาํเนนิการ 

         

 

   

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    - ประเมินผล 

    - สรุปผลและรายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ 15,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

         คาวัสดุ 15,000 

          -  คาทาํเอกสาร SAR 15,000 

รวม 15,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 อาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุสามารถทาํ SAR ได 

 7.2 อาจารยและสายสนับสนุนมีความรูดานงานประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 7.3 มีเอกสารขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1 ประเมินผล 

 8.2 สรุปผลรายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   วัสดกิุจการนกัศกึษา  

งบประมาณ  30,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตฯจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงมีนักศึกษาประมาณ  500 คน จึง

มีความจําเปนที่คณะจะตองจัดหาวัสดุใหแกงานกิจการนักศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  สโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีวัสดุและอุปกรณใชอยางเพียงพอ 

2.2  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  จาํนวนนกัศกึษา       150  คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาของคณะเทคโนฯ 150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนมีความรูดานงานประกันคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ  40 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 200  บาท 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศึกษาขอมูล             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- ดาํเนนิการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

         คาวัสดุ 30,000 

          -  คาวัสดุการจัดทําโครงการ 30,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 สโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีวัสดุและอุปกรณใชอยางเพียงพอ 

7.2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   ใหทุนการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขามาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรม  

งบประมาณ  20,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนสายวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รุนที่ 4 

(2552) ซ่ึงการศึกษาในสาขาดังกลาวจําเปนที่จะตองมีนักเรียนที่เขามาศึกษาตอ มีผลการเรียนดี (3.25 -4.00) ทางสาขาวิชา

จําเปนที่จะตองใหทุนนักเรียน ม.6 ที่ตองาการเขามาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครือ่งกล นอกจากนีย้งัใชเปนขอมูลในการรายงานตามตวับงช้ีของการประกันคณุภาพการศกึษา และรายงานตาม

ตวับงช้ีของ กพร. 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย 

 2.3 เพ่ือใชเปนขอมูลรายงานการประกันคณุภาพการศกึษาตามตวับงช้ีของการประกันคณุภาพ และของ กพร. 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู  ขอท่ี   1 
 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  ไดนักเรียน (ที่จบ ม.6) เขามาศกึษาตอ 2 คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 2 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลมีคุณภาพ รอยละ  60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - ศึกษาขอมูล 

    - เขียนโครงการ 

        

 

  

 

  

2. ขั้นดําเนินการ 

    - สงจดหมายใหทุน

            

รหสังบประมาณ                               2-1-0302-2-21 



 3-46 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

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

ตามโรงเรียน 

    - คัดเลือก 

 

3. ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 

    - สรุปผล 

    - ประเมินผล 

            

 

6.  งบประมาณ 20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุน 20,000 

          -  ทุนนักศึกษาเรียนดี (ม.6) จํานวน 2 ทุน 20,000 

รวม 20,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 มีนักศึกษาเรียนดีเปนตัวหลักในการศึกษาของหองและชวยเปนติวเตอร 

 7.2 ใชเปนขอมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก , กพร. 
 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  สรุปผล 

         8.2  ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (3) 

งบประมาณ  87,400 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 46  คน 

 

2.  งบประมาณ  87,400  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 87,400 

         คาวัสดุ 87,400 

          -  คาวัสดุสํานักงาน 87,400 

รวม 87,400 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนงานบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

งบประมาณ  522,636 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ซ่ึงไดเปดสอนตั้งแตป 2549 ซ่ึงในปจจุบันหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดผานการรบัรองจากสภาวิศวกร(กว.) แลวเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 

2550 ในการบรหิารงานสาขาวิชาจาํเปนตองมีงบประมาณสนบัสนนุกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาสาขาวิชา และจดัการเรยีนการ

สอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือการบริหารจัดการในสาขาวิชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี    การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู    ขอท่ี 1 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : ทํากิจกรรมไดครบตามวัตถุประสงค 8 รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : การบริหารงานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีคุณภาพ รอยละ  70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - ศึกษาขอมูล 

    - เขียนโครงการ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

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

2. ขั้นดําเนินการ 

    - เตรียมกิจกรรม 

    - ดําเนินกิจกรรม 

        

 

    

3. ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 

    - สรุปผล 

    - ประเมินผล 

           

 

 

 

 

6.  งบประมาณ 522,636  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 522,636 

        1. คาตอบแทน 432,000 

            -  คาตอบแทนหวัหนาสาขาวิชา  21,00 x 12 252,000 

            -  คาตอบแทนอาจารยพเิศษ 180,000 

        2. คาใชสอย 40,636 

            -  คาแผนพับประชาสัมพันธสาขาวิชา 17,000 

            -  คาจางทาํตวัอักษรสาขาวิชา 13,000 

            -  คาทีพ่กัหวัหนาสาขาวิชา และอาจารยพเิศษ 6,636 

            -  คาน้ํามันเช้ือเพลิงหมอน้ําที่ใชในการเรียน 4,000 

        3. คาวัสดุ 50,000 

          -  คาวัสดุฝกงานปฏิบัติ 20,000 

          -  คาวัสดุงานหองสมุดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30,000 

รวม 522,636 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 การจดัการเรยีนการสอนในสาขาวิชามีคณุภาพ 

 7.2 การบริหารสาขาวิชามีประสิทธิภาพ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

                8.1 สรุปผล 

         8.2 ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการแนะแนวการศกึษาป 2552  

งบประมาณ  25,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงมี

เปาหมายในการเพ่ิมจาํนวนนกัศกึษาในป  2552  ใหมากขึ้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการออกแนะแนวการศึกษาตาม

โรงเรียนตาง ๆ   โดยนักศึกษาที่จะเขาเรียนในคณะจะเปนนักเรียนในสายวิทยาศาสตร  คณะฯจึงมีความจําเปนตองออกแนะ

แนวตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย  เพ่ือใหไดนักศึกษาสายวิทยาศาสตรเขาเรียนในคณะเพ่ิมมากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาของคณะใหมากขึ้น  

2.2  เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนที่รูจักและเผยแพร

ช่ือเสียงแกกลุมโรงเรียนและนักเรียนมากย่ิงขึ้น 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี 
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในปการศึกษา 2552 
ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษาปการศกึษา 2552 150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : จํานวนนักศึกษาของคณะเพ่ิมขึ้น รอยละ 30 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 9  เดือน 
 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

2.  ขั้นดําเนินการ 

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล 
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6.  งบประมาณ   25,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 25,000 

        1. คาใชสอย 10,000 

            -  เบี้ยเล้ียงและที่พัก 10,000 

        2. คาวัสดุ 15,000 

          -  คาเอกสาร 7,000 

          -  คาเช้ือเพลิง 8,000 

รวม 25,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7 .1  คณะมีจาํนวนนกัศกึษาปการศกึษา 2552 เพ่ิมมากขึ้น 

 7.2  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนที่รูจักแกนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ มากขึ้น 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 จาํนวนนกัศกึษาปการศกึษา 2552  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

งบประมาณ  60,664 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงในคณะมีนักศึกษา

ประมาณ  700 คน  งานดานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการดําเนินการ

ดานการศึกษาของคณะมีคุณภาพ จึงมีความจําเปนที่คณะจะตองจัดหาวัสดุใหแกงานวิชาการ 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการของคณะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือใหฝายวิชาการมีอุปกรณ วัสดุที่ใชไดอยางเพียงพอ 

2.3  เพ่ือสามารถดาํเนนิการดานการเรยีนการสอน และการประกันคณุภาพการศกึษาได 
  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   การจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาใหมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : คุณภาพดานการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศึกษาขอมูล             

รหสังบประมาณ                               2-1-0301-2-25 



 3-53 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- ดาํเนนิการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 60,664  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 60,664 

         คาวัสดุ 60,664 

          -  คาวัสดกุารจดัทาํโครงการฝายวิชาการ 60,664 

รวม 60,664 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ฝายวิชาการมีวัสดุและอุปกรณใชอยางเพียงพอ 

7.2 การจัดการเรียนการสอนภายในคณะดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   กีฬาระหวางคณะ (ดอนขงัใหญเกมส) 

งบประมาณ  25,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ดวยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดกิจกรรมกีฬาระหวางคณะ ( ดอนขงัใหญเกมส)  ขึ้นเปนประจําทุกป  

จัดเปนประเพณีสืบทอดตอกันมา    ซ่ึงทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเลงเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมดังกลาว  

ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสงเสริมประเพณีการจัดการแขงขันกีฬา

ดอนขังใหญใหเกิดขึ้นสืบตอไป  เพ่ือใชกีฬาเช่ือมความสัมพันธของนักศึกษาตางคณะ ฝกการทํางานเปนทีม รูจัก รักใคร

สามัคคี  สรางความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย ของเกมสกีฬา   และใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  2.2 เพ่ือสรางความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย ของเกมสกีฬาใหกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 150 คน 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศึกษาขอมูล             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- ดาํเนนิการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 25, 000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 25,000 

         1. คาใชสอย  23,000 

             -  คาน้ําและน้ําแข็ง 1,000 

             -  คาอาหาร 10,000 

             -  คาเชาโครงเหล็ก  5,000 

             -  คาเชาชุดรีดเดอร 7,000 

         2. คาวัสดุ 2,000 

             -  คาอุปกรณ 2,000 

รวม 25,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

7.2 นักศึกษาเกิดความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย ของเกมสกีฬา 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษาเทคโนฯ  

งบประมาณ  10,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาหลักสูตร วทบ. และหลักสูตร วศ.บ. จําเปนที่จะตองมีการ

สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําในตัวนักศึกษา  ใหมีองคความรูเพ่ิมขึ้นในดานการอบรม และปฏิบัติงาน  ดังนั้นคณะจึงใหมี

การอบรมภาวะผูนําใหแกนักศึกษา  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาใหมีความรูสูงขึ้น  ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมใหลุลวงไป

ไดดวยดี  อีกทั้งทําใหบัณฑิตมีคุณภาพสูงขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความเปนผูนําใหกับนักศึกษา 

2.2  เพ่ือสนบัสนนุนกัศกึษาใหเกิดการพัฒนาในการทาํงาน  และการเรียน 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ ขอที ่  
 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ  150  คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ภาวะผูนําของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น รอยละ 40 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศึกษาขอมูล             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- ดาํเนนิการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 10, 000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 10,000 

         1. คาตอบแทน  2,000 

             -  คาตอบแทน 2,000 

         2. คาใชสอย 2,000 

             -  คาอาหารวาง 2,000 

         3. คาวัสดุ 6,000 

             -  คาเอกสารและวัสดุ 6,000 

รวม 10,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนา  และฝกทักษะการเปนผูนําสูงขึ้น 

7.2 นักศึกษามีภาวการณเปนผูนําสูงขึ้น 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   ปจฉิมนิเทศและจัดหางานใหแกนักศึกษาเทคโนฯ  

งบประมาณ  25,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการผลิตบัณฑิตสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมากหากแตบัณฑิตที่จบ

การศึกษาไปจะมีคุณภาพอยางเต็มศักยภาพหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับหลายองคประกอบ รวมถึงการช้ีแจงทําความเขาใจในการ

ปฏิบัติตัวเม่ือจบการศึกษาแลว และการปรับตัวในการทํางาน  รวมไปถึงการหางานใหแกนักศึกษาดวย 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหนกัศกึษาเกิดความม่ันใจในการออกสูการทาํงานในสถานประกอบการ 

2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจในการปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ 

2.3  เพ่ือหางานใหแกนกัศกึษาเทคโนฯ 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ 350  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6.  งบประมาณ 25, 000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 25,000 

         1. คาใชสอย 24,500 

             -  คาอาหาร 10,500 

             -  คาอาหารวาง 14,000 

         2. คาวัสดุ 500 

             -  เอกสารประกอบการปจฉิมนิเทศ 500 

รวม 25,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นกัศกึษาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไดรบัการรบัทราบแนวทางการทาํงานในภาคสถานประกอบการ 

7.2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดความม่ันใจในการออกสูสถานประกอบการ 

7.3  นกัศกึษามีงานทาํทีต่รงสายงาน 
 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 แบบสอบถาม และแบบประเมิน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   กีฬาสัมพันธนองพ่ี    

งบประมาณ  30,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเล็งเห็นความสําคัญของการเลนกีฬาและสรางความสามัคคีของนักศึกษา

ภายในคณะ และเพ่ือใหนักศึกษามีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงมีน้ําใจเปนนักกีฬา รวมทั้งอนุรักษกีฬาพ้ืนบาน ดังนั้นทางคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหนักศึกษามีความสามัคคีภายในคณะ 

2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

2.3  เพ่ือสรางความสัมพันธที่มีระหวางนักศึกษาภายในคณะ   
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ 200  คน 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             
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6.  งบประมาณ 30, 000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

         1. คาใชสอย 20,000 

             -  คาอาหาร 12,000 

             -  คาอาหารวาง 4,000 

             -  คาใชจายในการเตรยีมงาน 4,000 

         2. คาวัสดุ 10,000 

             -  คาอุปกรณกีฬา 5,000 

             -  คาของรางวัล 5,000 

รวม 30,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีรางกายที่แข็งแรง และมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

7.2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 แบบสอบถาม และแบบประเมิน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการสุขภาพดนีกัศกึษาเทคโนฯ  

งบประมาณ  15,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตฯจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงมีนักศึกษาประมาณ  500คน  

โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปที่  1   (เขาใหม) ไดเสนอใหคณะจัดทําโครงการบริการสุขภาพดี และโครงการตอบสนองตอ

ตัวช้ีวัดของงานประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นคณะไดจัดทําโครงการสุขภาพดีใหแกนักศึกษาของคณะ  ซ่ึงกิจกรรมที่จะ

ดาํเนนิการไดแก  การตรวจเช็คความดนั และการแนะนาํการปองกันโรคตาง ๆ   
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีสุขภาพรางกายสมบูรณ 

2.2  ใชเปนขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3  เพ่ือเปนการสรางภูมิปองกันการที่จะเกิดโรคภัยตาง ๆ  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ 150  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : สุขภาพรางกายของนกัศกึษาแขง็แรง รอยละ 70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 
 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงงาน             

2.  ขัน้ดําเนินการ             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- ศึกษาขอมูล             

- ดําเนินการ             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรปุผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 15, 000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

         1. คาตอบแทน 4,000 

             -  คาตอบแทน 4,000 

         2. คาใชสอย 4,000 

             -  คาอาหารวาง 4,000 

         3. คาวัสดุ 7,000 

             -  คาเอกสารและวัสดุ 7,000 

รวม 15,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีสุขภาพดีและมีรางการแข็งแรง 

7.2 นักศึกษามีผลการศึกษาดีขึ้น 

7.3 ไดขอมูลสนับสนุนคณะประกันคุณภาพการศึกษา 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

 

 

 



 3-64 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

งบประมาณ  15,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีปรัชญามุงม่ันผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตรใหมี

คุณภาพ  คุณธรรม  นําเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน นักศึกษาที่เขามาใหมทุกคนจะตองผานขั้นตอนการปฐมนิเทศ เพ่ือให

มีความเขาใจในปรัชญาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดงักลาว  นอกจากนี้ยังจําเปนตองไดรับทราบแนวทางการดําเนิน

ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกตองทั้งชีวิตสวนตัวและระเบียบการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดประสบความสําเร็จใน

การปรับตัว สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดไว  เม่ือออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะไดนําความรูที่

ไดรับนั้นไปสรางประโยชนใหตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป 

   

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาใหมรูจักปรับตัวเก่ียวกับเพ่ือน สถานที ่ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

2.2  เพ่ือใหนักศึกษาใหมทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกตอง ขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  

2.3  เพ่ือใหนักศึกษาใหมเห็นคุณคาของการรวมกัน รูจักรับผิดชอบ รักพวกพอง รกัสถาบนัและรูจกั        

       เสียสละเพ่ือสวนรวม 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200  คน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     - ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

     - ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    - เก็บรวบรวมสถิติวัดผล             

 

6.  งบประมาณ 15, 000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

         1. คาใชสอย 11,000 

             -  เชาเครื่องเสียง 3,000 

             -  คาอาหาร 5,000 

             -  คาอาหารวาง 3,000 

         2. คาวัสดุ 4,000 

             -  เอกสารและวัสด ุ 4,000 

รวม 15,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักศึกษาใหมรูจักปรับตัวเก่ียวกับเพ่ือน สถานที ่ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

7.2 นักศึกษาใหมทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกตอง ขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 

7.3 นักศึกษาใหมเห็นคุณคาของการรวมกัน รูจักรับผิดชอบ รักพวกพอง รักสถาบันและรูจักเสียสละ 

       เพ่ือสวนรวม 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ใชแบบสอบสํารวจและคาํนวณหาคาสถิต ิ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   ดนตรีตานภัยยาเสพติด  

งบประมาณ  20,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
ส่ิงเสพติด หรือ ที่เรียกกันวา “ยาเสพตดิ” ในความหมายขององคการอนามัยโลก หมายถึงส่ิงทีเ่สพเขาไปแลวเกิด

ความตองการทั้งรางการและจิตใจตอไปโดยไมสามารถหยุดเสพได และตองเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหเกิดโรคภัย

ตอรางกายและจิตใจ 

 พรบ.ยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ.2522 ที่ใชในปจจุบันไดกําหนดความหมายส่ิงเสพติดใหโทษ ดังนี้ ส่ิงเสพติดใหโทษ 

หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เม่ือเสพเขาไปสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลว

ทําใหเกิดผลตอรางการและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิม ปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเม่ือไมเสพ มี

ความตองการเสพทั้งรางการและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และทําใหสุขภาพทรุดโทรม 

 ปจจุบันนี้ส่ิงเสพติดเปนปญหาสําคัญของประเทศ เปนบอเกิดของปญหาอ่ืนๆ หลายดาน ทั้งผูเสพเองซ่ึงจะเกิด

ความทุกขลําบากทั้งกายและใจ และเม่ือหาเงินซ้ือไมไดก็อาจจะเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ สรางความเดือดรอนใหพอแม

พ่ีนองและสังคมตองสูญเสียเงินทอง เสียเวลาทํามาหากิน ประเทศชาติตองสูญเสียแรงงานและสูญเสียเงินงบประมาณใน

การปราบปรามและรักษาผูเสพติด และเหตุผลที่ทําใหส่ิงเสพติดเปนปญหาสําคัญของประเทศอีกขอหนึ่งคือ ปจจุบันมีผูติด

ส่ิงเสพติดเพ่ิมมากขึ้นทั้งนี้ยังไมรวมถึงจํานวนผูติดบุหรี่ สุรา ยากระตุน หรือกดระบบประสาท ที่ผลสมอยูในเครื่องดื่มตางๆ  

 ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแนวทางที่จะตอตานภัยยาเสพติด โดยใชดนตรีเปนส่ือถึงโทษภัยยาเสพติด

ซ่ึงดนตรีเปนศิลปะที่เขาถึงกลุมวัยรุนเยาวชน ซ่ึงนักศึกษาก็เปนเยาวชนกําลังของชาติสืบตอไป 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด 

2.2  เพ่ือจัดใหมีการแสดงดนตรีตานภัยยาเสพติด  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150  คน 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- เก็บรวบรวมสถิติวัดผล             

 

6.  งบประมาณ 20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

         คาใชสอย 20,000 

         -  เชาเครื่องเสียง 7,000 

         -  คาอาหาร 4,000 

         -  คาอาหารวาง 5,000 

         -  ของที่ระลึก 4,000 

รวม 20,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ทําใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาหางไกล เก่ียวของกับยาเสพติด  

7.2  ทําใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที ่ผลิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ใชแบบสอบสํารวจและคาํนวณหาคาสถิติ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม     

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   โครงการจัดทําวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

งบประมาณ  100,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ภารกิจหลักของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ การจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิตออกสูสากลอยางมีคุณภาพ คุณธรรม นําเทคโนโลยี ดังปรัชญาของคณะ นอกจากนี้หนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง

นอกเหนอืจากการจดัการศกึษา คอื  การบริการวิชาการแกทองถ่ินและเผยแพรผลงานส่ิงประดิษฐและวิจัยแกสาธารณชน 

หนทางหนึ่งที่คณะจะส่ือสารกับชุมชนในทองถ่ินและหนวยงานภายนอก คือ การจัดทําวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถตอบสนองตอตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี 

 วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถเปนแหลงคนควาขอมูลทั้งทางวิชาการและกิจกรรมของ

คณะไดเปนอยางดีสําหรับบุคคลทั่วไป เนื่องจากขอมูลตางๆ ที่ทางคณะจะนําเสนอไดผานการคัดเลือกกอนที่จะตีพิมพ ทํา

ใหเกิดการส่ือสารกันระหวางคณะกับบุคคลภายนอก อันจะทําใหเกิดประโยชนกับทองถ่ินได 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยภายในคณะ 

 2.2  เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรม ขาวสารของคณะ  

 2.3  เพ่ือใชเปนส่ือกลางในการส่ือสารระหวางคณะกับหนวยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป  

 2.4  เพ่ือใชเปนส่ือกลางในการแสดงความคิดเห็นระหวางบุคคลภายนอกกับคณะ  

2.5  เพ่ือใชเปนขอมูล สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ    
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   มีวารสารเผยแพรปละ 2 ฉบบั  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : มีบทความงานวิจัยเผยแพรจํานวนเพ่ิมขึ้น 7 บทความ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ผูไดรับขอมูลขาวสาร วิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น รอยละ  60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :  คาใชจายในการดาํเนนิการ 50,000  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- เสนอโครงการเพ่ือการอนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ตั้งคณะกรรมการดําเนินการ             

- กําหนดรปูแบบและจดัทาํการ             

- เผยแพร             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ             

 

6.  งบประมาณ 100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

         คาวัสดุ 100,000 

         -  คาพิมพ  

         -  คาจางทาํเอกสาร  

รวม 100,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 คณะมีแหลงเผยแพรผลงานการวิจัย 

7.2 เปนการบริการวิชาการใหแกทองถ่ิน 

 7.3 มีขอสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 7.4 เปนส่ือกลางในการส่ือสารระหวางคณะกับหนวยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป 
 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   การฝกงานดานเทคนคิในโครงการ IAESTE Thailand 

งบประมาณ  36,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิชาตางๆ มีรายวิชาฝกงานในภาคอุตสาหกรรม 

หรือสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนอีกคณะหนึ่งที่ไดจัดทําโครงการ

รวมกับโครงการฝกงานดานเทคนคินานาชาต ิในโครงการ IAESTE Thailand ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือเปนตัวแทนประเทศไทย เพ่ือใหการจัดการศึกษาของคณะมีคุณภาพและตอบสนองตอตัวช้ีวัดการประกัน

คณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.) การประกันคณุภาพการศกึษาภายนอก (สมศ.) และตามคาํรบัรองของ กพร. คณะจึงเห็น

ควรจัดทําโครงการนี้ 
 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนกับตางประเทศ 

 2.2 เพ่ือสรางเสริมประสบการณใหแกนักศึกษาในคณะ 

 2.3 เพ่ือตอบสนองตอตัวบงช้ีของงานประกันคุณภาพภายใน - นอก และคาํรบัรองของ กพร. 

 2.4 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรช่ือเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู   ขอท่ี   1 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดไปฝกงานตางประเทศ   1 คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษาเขาโครงการ IAESTE Thailand เพื่อไปฝกงานตางประเทศ 1  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษามีความรูและประสบการณในการฝกงานตางประเทศ รอยละ  70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 10  เดอืน 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

    - เขียนโครงการ 

    - อนุมัติโครงการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขั้นดําเนินการ 

    - คัดเลือกนักศึกษา 

    - ฝกงาน 

           

 

 

 

 

 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    - รายงานคณะ 

    - สรุปผลและรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

6.  งบประมาณ 36,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 36,000 

         คาใชสอย 36,000 

         -  คาที่พัก และคาเบี้ยเล้ียง 36,000 

รวม 36,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษาไปฝกงานตางประเทศไดรับการพัฒนามีความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น 

 7.2  บัณฑิตคณะมีความรูสายวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

 7.3  มีเอกสารขอมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1 รายงานคณะ 

 8.2 รายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   การฝกอบรมภาษาอังกฤษโครงการ IAESTE Thailand 

งบประมาณ  25,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
              ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดทําการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษาใหนักศึกษาเกิดการพัฒนามีความรูดานภาษาอังกฤษ และเปนตัวแทนเขาฝกงานตางประเทศในป 

2552 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคณะและเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่สนใจและเรียนดี ทางคณะจึงจัดโครงการเตรียม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการฝกงานตางประเทศ 1 โครงการ 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษใหแกนกัศกึษา   

2.2  เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเปนตัวแทนไปฝกงานตางประเทศ 

2.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในคณะฯ  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 10  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน รอยละ  10 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 10  เดอืน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เขียนโครงการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

- ศึกษาขอมูล             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

-ประชาสัมพันธให นศ.ทราบ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดบุคลากรเปนวิทยากร             

- รับสมัครผูเขาเรียน             

- จัดการเรียนการสอน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลการสอน             

 

6.  งบประมาณ 25,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 25,000 

         คาใชสอย 25,000 

         -  คาใชจายในการฝกอบรม 25,000 

รวม 25,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นักศึกษาที่ผานการอบรมมีความรูภาษาอังกฤษดีขึ้น  

7.2  นกัศกึษามีโอกาสไปฝกงานตางประเทศ    

 7.3  ช่ือเสียงการจัดการของคณะฯ  ไดรับการยอมรับเพ่ิมขึ้น  
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  ประเมินเม่ือส้ินสุดการอบรม 

 8.2  ประเมินเม่ือนักศึกษาส้ินสุดการฝกงาน   

 8.3  รายงานมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม     

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   โครงการบาํเพ็ญประโยชนปลูกปาชายเลน    

งบประมาณ  10,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตฯจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงมีนักศึกษาประมาณ  500คน  

โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปที่  1   (เขาใหม) ไดเสนอใหคณะจัดทําโครงการที่สามารถ ปลูกจิตสํานึกใหนิสิตรูคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนและตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศปาชายเลน   ปลูกจติสํานกึดานความ

สามัคค ี  ความอดทน  และการตอบแทนบญุคณุแผนดนิ    ดงันัน้คณะไดจดัทาํโครงการปลูกปาชายเลนใหแกนกัศกึษาของ

คณะ  ซ่ึงกิจกรรมทีจ่ะดาํเนนิการไดแก  การออกบาํเพ็ญประโยชนดวยการไปปลูกปาชายเลน 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนิสิตรูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน 

2.2  เพ่ือสรางความสามัคคีใหแกหมูคณะ  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150  คน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- เก็บรวบรวมสถิติวัดผล             

 

6.  งบประมาณ 10,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 10,000 

         คาใชสอย 10,000 

         -  ของที่ระลึก 3,000 

         -  คาอาหาร 4,000 

         -  คาอาหารวาง 3,000 

รวม 10,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 

7.2 ทาํใหมคีวามอดทน และความสามัคค ีรวมทั้งรูจักปรับตัวในการดําเนินงานรวมกับผูอ่ืน 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ใชแบบสอบสํารวจและคาํนวณหาคาสถิติ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม   โครงการฟงธรรมะกับนักศึกษาเทคโนฯ    

งบประมาณ  15,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดจัดใหมีโครงการฟงธรรมะกับนักศึกษาเทคโนฯ  เพ่ือที่นักศึกษา รับฟงส่ิงที่เปน

ประโยชนในหลักธรรมนั้นๆ และนํามาใชกับชีวิตประจําวัน เพ่ือปรับปรุงใหดีขึ้น  เปนการผอนคลายจติใจ  และเปนการฝก

สมาธิ  เพ่ือที่จะไดสามารถนําไปใชในการเรียนได 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเปนการผอนคลายจติใจใหกับนกัศกึษา และเปนการฝกสมาธิ 

2.2  เพ่ือที่สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนได 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ  150  คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150  คน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศึกษาขอมูล             

- ดาํเนนิการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- ประเมินผล             

- สรุปผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 15,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

         1.  คาตอบแทน 2,000 

              -  คาตอบแทน 2,000 

         2.  คาใชสอย 7,000 

             -  คาอาหาร 5,000 

             -  คาอาหารวาง 2,000 

         3.  คาวัสดุ 6,000 

              -  คาเอกสารและวัสดุ 6,000 

รวม 15,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

7.2 นักศึกษาสามารถนําธรรมะที่ไดรับฟงไปประยุกตใชใหมีผลการศึกษาดีขึ้น 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม   สืบทอดประเพณีลอยกระทง  

งบประมาณ  6,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
  การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งครั้งกรุงสุโขทัย เรียกวา การลอยพระประทีป หรือ ลอยโคม เปนงานนักขัต

ฤกษที่     รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ตอมานางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณสนมเอกของพระลวง ไดคิดประดิษฐดัดแปลง

เปนรูปกระทงแทนการลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทําเพ่ือเปนการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แมน้ํานัมมทานทีซ่ึงเปน

แมน้ําสายหนึ่งอยูในแควนทักขิณาบถของประเทศอินเดียปจจุบันเรียกวาแมน้ําเนรพุททา   

      การลอยกระทงในปจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมไวตามสมควร เม่ือถึงวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงในเดือน 12 

ชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุที่หางายตามธรรมชาติ เชนหยวกกลวยและดอกบัว นํามาประดิษฐเปนกระทง

สวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไมเครื่องสักการบูชา กอนทําการลอยในแมน้ําก็จะอธิษฐานในส่ิงที่มุงหวังพรอมขอขมาตอ

พระแมคงคา       

      ประเพณีลอยกระทง นาจะเปนคติของชนชาติ ที่ประกอบกสิกรรม ซ่ึงตองมีน้ําเปนปจจัยสําคัญ เม่ือพันธุ

ธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ จึงจะมีการลอยกระทงไปตามกระแสน้ําเพ่ือขอบคุณพระแมคงคาหรือเทพเจาแหงน้ํา 

อีกทั้งเปนการแสดงความคารวะขออภัยที่ไดลงอาบหรือปลอยปฏิกูลลงน้ํา ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตามรวมทั้งเปนการ

บชูาเทพเจาตลอดจนรอยพระพุทธบาท พระเจดยีจฬุามณี ตามคตคิวามเช่ือ 

      ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขออนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงอันดีงามนี้สืบ

ตอไป จึงรวมกันจัดทํากระทงในวันดังกลาวขึ้นเพ่ือใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาไดมีโอกาสทํากิจกรรม

รวมกันเปนการสานสมานฉันทสามัคคี และระลึกถึงคุณของแมนน้ําและเปนพุทธบูชา 
 

2.  วัตถุประสงค 

     2.1  เพ่ือใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีลอยกระทง 

     2.2  เพ่ือใหคณะครอูาจารย บคุลากรเจาหนาที ่นกัศกึษาขอขมาแกพระแมคงคา บชูารอยพระพุทธบาทเทพเจา 

ตามคตคิวามเช่ือ 

     2.3  เพ่ือใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษารูถึงคุณคาของน้ําหรือแมน้ําลําคลอง อันเปนส่ิงจําเปนสําหรับ

ดํารงชีวิต  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
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4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 350  คน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน 

2.  ขั้นดําเนินการ 

- ดาํเนนิกิจการ 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

        -       เก็บผลรวบรวมสถิติวัดผล 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

6.  งบประมาณ 6,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 6,000 

         1.  คาใชสอย 3,000 

             -  คาชุดไทยแตงกาย 3,000 

         2.  คาวัสดุ 3,000 

              -  คาทาํกระทง 3,000 

รวม 6,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ทําใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาทราบประวัติและคุณคาประเพณีลอยกระทง  

7.2 ทําใหประเพณีลอยกระทงสืบทอดยาวตอไป 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ใชแบบสอบสํารวจและคํานวณหาคาสถิติวัดผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม   สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา  

งบประมาณ  6,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีแหเทียนพรรษา มีประวัติความเปนมาตั้งครั้งโบราณ  เพราะเม่ือยังไมมีไฟฟาใชอยางในปจจุบัน เวลา

พระภิกษุสามเณรจะสวดมนตทองตํารา ตองอาศัยแสงสวางจากคบ ตะเกียงและเทียนไข ชาวบานจึงพรอมใจกันหลอเทียน

ถวาย โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผูมีจิตศรัทธา เม่ือมีมากพอแลวจึงทําการหลอที่วัดหรือที่จัดงาน ทําการตกแตงประดับประดา

และแกะสลักลวดลายสวยงาม มีการประกวดแขงขันความสวยงามกันเปนที่ครื้นเครง 

 กอนถึงวันเขาพรรษา 1 วัน จะจัดใหมีการฉลองตนเทียน กลางคืนมีมหรสพโภชนิมนตสวดเจริญพระพุทธมนต 

ซ่ึงพิธีการเหลานี้สุดแลวแตจะเห็นสมควร พอรุงเชาเปนวันเขาพรรษาจึงทําการแหตนเทียนพรรษาไปถวายวัดตางๆ 

 อานิสงสของการหลอเทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษาแกพระภิกษุสงฆ ถือกันวาจะทําใหเปนผูมีปญญาดี

เจริญกาวหนา เหมือนดังแสงที่สองสวางในยามค่ําคืน ซ่ึงพระภิกษุสงฆในสมัยกอนใชเปนแสสวางในการอานหนังสือ

ธรรมะและประกอบกิจวัตรของสงฆ 

 ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขออนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบสอดตอไป ให

คณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษา ไดมีโอกาสรวมทําบุญรวมกันเปนการสานสมานฉันทสามัคคี และระลึกถึงคุณ

พระรัตนตรัยและเปนพุทธบูชา 
 

2.  วัตถุประสงค 

     2.1  เพ่ือใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีแหเทียน

พรรษา        

     2.2   เพ่ือใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษามีโอกาสทําบุญรวมกัน 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60  คน 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     -   ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -   ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

     -   เก็บรวบรวมสถิติวัดผล             

 

6.  งบประมาณ 6,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 6,000 

         1.  คาใชสอย 2,000 

             -  คาสังฆทาน 1,000 

             -  คาอาหาร 1,000 

         2.  คาวัสดุ 4,000 

              -  คาจัดแตงตนเทียน 4,000 

รวม 6,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ทําใหคณะครูอาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักศึกษาทราบประวัติและคุณคาการแหเทียนพรรษา  

7.2  ทําใหประเพณีแหเทียนพรรษาสืบทอดยาวตอไป 
 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ใชแบบสอบสํารวจและคาํนวณหาคาสถิติ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2) 

งบประมาณ  709,500 บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : คาตอบแทนบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15  คน 
 

2.  งบประมาณ 709,500  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 709,500 

         คาตอบแทน 709,500 

         -  คาดําเนินการในการปฏิบัติงานและคาสอน 709,500 

รวม 709,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               3-1-0301-1-40 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  

งบประมาณ  8,358,800 บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

       ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการงานกอสราง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของทองถ่ินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มาตรา 7 และ 8  รวมทั้งเนนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของจังหวัดในเครือขายในการนําความรูไปพัฒนางานและองคกรของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทันตอการ

เปล่ียนแปลงและการแขงขัน 

       ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีเปนการติดอาวุธทางปญญาใหกับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหนวยงานในทองถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัดซ่ึงเปนจังหวัด 

cluster ดานมหาบณัฑิต การจดัการงานกอสราง ในตาํแหนงโยธาตาํบลตาง  ๆ

       2.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรสูระบบงานอุตสาหกรรมในประเภทตางๆ ตามความตองการของบุคคลตอการพัฒนาตน

สูการแขงขันในเศรษฐกิจฐานความรู 

        2.3  เพ่ือมุงม่ัน มุงธํารง มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการระดับสูงใหแกนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีในศาสตรเฉพาะทางของผูเรียน 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   วท.ม.การบรหิารอุตสาหกรรม  การจดัการงานกอสราง และ  ปร.ด.การจดัการ 

                                                                      เทคโนโลยี  90  คน  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษา วท.ม.บริหารอุตสาหกรรม   

นกัศกึษา วท.ม.การจดัการงานกอสราง 

ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี 

20 คน 

50 คน 

20 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษาและอาจารย รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

 

รหสังบประมาณ                               6-1-0308-2-41 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จดัตารางเรยีน ตารางสอน             

- จัดการเรียนการสอน - สอบ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- การวัดและประเมินผล             

                การเรยีนการสอน                
 

6.  งบประมาณ 8,358,800  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร 470,000 

        1.  คาจางช่ัวคราว 360,000 

            -  เงนิเดอืนประธานสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี 360,000 

        2.  คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 110,000 

            -  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย  1 อัตรา 110,000 

งบดําเนินการ 5,506,000 

         1.  คาตอบแทน 4,466,000 

              -  คาตอบแทนการสอน ป.โท 1,200,000 

              -  คาตอบแทนการสอน ป.เอก 1,000,000 

              -  คาตอบแทนทีป่รกึษาวิทยานพินธ คาสอบ คาจาง  คาใชสอย  ป.โท (ปกติ) 90,000 

              -  คาตอบแทนทีป่รกึษาวิทยานพินธ คาสอบ คาจาง  คาใชสอย  ป.โท (พิเศษ) 800,000 

              -  คาตอบแทนทีป่รกึษาวิทยานพินธ คาสอบ คาจาง  คาใชสอย  ป.เอก (ปกติ) 476,000 

              -  คาตอบแทนทีป่รกึษาวิทยานพินธ คาสอบ คาจาง  คาใชสอย  ป.เอก (พิเศษ) 900,000 

         2.  คาวัสดุ 1,040,000 

              -  คาวัสดุ 1,040,000 

งบลงทุน 2,382,800 

         คาครภุณัฑ 2,382,800 

         -  ซ้ือรถตู  1  คัน 1,882,800 

         -  LCD 102,720 

         -  Notebook 164,700 

         -  เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 202,300 

         -  เครื่องสแกน 10,788 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

         -  กลองถายรูป 19,492 

รวม 8,358,800 
 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 รถตู 1 คัน 1,882,800 1,882,800 คุณลักษณะ  

     Toyota   รุน  commuter 

     14-15  ที่นั่ง 
      

2 LCD 3  เครื่อง 34,240 102,720 ความละเอียดภาพระดบั 

     True X GA 1024x768 จุด 

     ความสวาง 2,000  ANSI 

     LUMENS ใหความละเอียด 

     600 TV Lines 
      

3 โนตบุค 3  เครื่อง 54,900 164,700 HP PAVILION dv9801TX 

     (KS37OPA#AKL) 

     2.4GHz  800MHz  FSB 3MB 

L2 

     250 GB Hard Drive 5400 

RPM 

     17” TFT WXGA LCD  

     BrightView Wide Screen 
      

4 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 7  เครื่อง 28,900 202,300  HP PAVILION a6585L  

     (KT417AA#AB3) 

     2.4 GHz 8MB L2 Cache,  

     1066MHz FSB 
      

5 เครื่องสแกน 1  เครื่อง 10,788 10,788 HP SCANJET G4050 

     Imaging Technology :CCD 

     4800x9600 dpi 96-bit colour 
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ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

6 กลองถายรูป 1  เครื่อง 19,492 19,492 Lumix DMC –LX3 ย่ีหอ 

PANSONIC                          

10.1 million effective pixels 

     24 MP/cm² pixel density 

     24 mm - 60 mm (2.5x)  

zoom lens 
      

     คําช้ีแจง 

     เพ่ือใชในการดาํเนนิการ 

     ระดับบัณฑิตศึกษา รับสง 

     วิทยากร ศกึษาดงูาน  

     และอํานวยความสะดวก 

     ในดานตางๆ 
      

     เพ่ือใชเปนส่ือในการจัดการ 

     เรียนการสอนของคณาจารย 

 รวม   2,382,800  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งบประมาณ 5,963,640  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

  
  
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย และไดรับ

คาตอบแทน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 34 คน 

  พนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 10 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดรับความรู รอยละ 75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 135,537.27บาท 

 

2.  งบประมาณ  5,963,640  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร   

คาตอบแทน 5,783,640 

      -  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 5,007,720 

      -  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 775,920 

งบดําเนินการ  

คาใชสอย 180,000 

      -  คาประกันสังคม 180,000 

รวม 5,963,640 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-1-01 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

งบประมาณ 700,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นักศึกษามีอาจารยพิเศษที่มีความรูเฉพาะดานมาบรรยายใหความรู 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จาํนวนอาจารยพเิศษ 25 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดรับความรู รอยละ 75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 28,000 บาท 

 

2.  งบประมาณ  700,000  บาท 

 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 700,000 

คาตอบแทน 700,000 

-    คาตอบแทนอาจารยพเิศษ 700,000 

รวม 700,000 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-1-02 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   บรหิารจดัการสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ  ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยสาขาวิชาพัฒนาสังคม  เปนสาขาวิชาที่ผลิตหลักสูตรใหมขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ  การบริหารงานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญย่ิง 

ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีความจําเปนในดานวัสดุ อุปกรณ เพ่ือสรางกระบวนการเรียน การสอน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึน้  คณาจารยในสาขาวิชามีความสะดวกสบาย ในการเตรยีมการสอน อาท ิเชน กรรมการ การทาํเลม

ตํารา  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหการบริหารจัดการสาขาวิชาพัฒนาชุมชนมีความคลองตัวขึ้น  

 2.2  เพ่ือใหคณาจารยสาขาวิชาพัฒนาสังคม พัฒนาศกัยภาพการสอนของตนเองไปสูกระบวนการสอนทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  การบรหิารจดัการสาขาวิชามีความคลองตวัขึน้ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จาํนวนคณาจารยของสาขาวิชาพัฒนาสังคม 10 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คณาจารยไดรับส่ือ วัสดุการสอนที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการ

สาขาวิชาคลองตวัมากขึน้ 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 3,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  สํารวจความตองการของคณาจารยในสาขาวชิา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

    -  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  แบบสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจ             

รหสังบประมาณ       1-1-0417-2-03 
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6.  งบประมาณ 30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 30,000 

-   คาเชารถ 3,000 

-   คาน้ํามันเช้ือเพลิง 3,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 10,000 

-   คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 14,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

คณาจารยสาขาวิชาพัฒนาสังคมเกิดการบริหารจัดการตนเอยางดี สงผลตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

8   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 แบบสํารวจและประเมินความพึงพอใจของคณาจารยสาขาวิชาพัฒนาสังคม  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4-5 

8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน 

งบประมาณ 700,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดทําโครงการสอนใหกับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาจํานวนมาก  จึงมีความจําเปนที่ตองจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพดวยการจัดการบริการดานเอกสาร  ส่ือการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนของผูบริหารและผูสอน 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือบริการดานวัสดุ อุปกรณ ในการเรียนการสอน 

2.2  เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 1.1  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นักศึกษาจีนไดรับบริการดานการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาจนี 342 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาจีนมีความรูดานภาษาไทยอยูในระดับมาก รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,046.78 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     -  จดัหมวดการใชงบประมาณ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     - จัดซ้ือวัสดุและทําเอกสาร             

     -  ศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    -   ประเมินผลรายงาน             

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-04 



 4-6 

6.  งบประมาณ 700,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 700,000 

คาวัสดุ 400,000 

-  วัสดุสํานักงาน 100,000 

-  วัสดกุารศกึษา 300,000 

คาใชสอย 300,000 

-  จัดปฐมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร 100,000 

-  คาเดนิทางตดิตอประสานงานกับสถาบนั ณ ประเทศสาธารณะรฐัประชาชนจนี 200,000 

รวม 700,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ในปการศกึษา 2552   จะมีนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนมากขึ้น 

7.2  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

7.3  สรางความประทับใจใหกับนักศึกษาจีนจากการปฐมนิเทศ  และพิธีมอบประกาศนียบัตร  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  จากจํานวนนักศึกษาจีนที่มาเรียนเพ่ิมขึ้น 

8.2  การเรยีนการสอน  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   จัดซ้ือครุภัณฑ 

งบประมาณ 133,800  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับหองเพ่ือเปดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายในหองมีโสตทัศนูปกรณไดแก  เครื่องฉายวิชวลไลเซอร เครื่องขยายภาพ LCD เครื่องเสียง

และคอมพิวเตอร อุปกรณทุกอยางครบหมดแลวยังขาดอยู 1 อยาง ไดแก คอมพิวเตอร และในการบรหิารงานของคณะฯ              

มีความจาํเปนตองทาํส่ือประชาสัมพันธและเก็บขอมูลภาพทีม่คีณุภาพ จงึจาํเปนตองใชกลองถายภาพทีม่คีณุภาพด ี                

เพ่ือคณุภาพของการประชาสัมพันธและเก็บขอมูลภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนส่ือการสอนประจําหอง 

2.2 จัดซ้ือกลองดิจิตอลสําหรับเก็บขอมูลภาพในการทําประชาสัมพันธ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี ............. 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  คุณภาพการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และการประชาสัมพันธ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรและสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ   

50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทมีความพึงพอใจในการศกึษา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,676 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     -  ขออนุมัติซ้ือ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  จัดซื้อและนําไปใชในการเรียนการสอน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลจากความพึงพอใจของผูใช             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-05 
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6.  งบประมาณ 133,800  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 133,800 

คาครุภัณฑ 133,800 

-   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 24,900 

-   กลองดิจิตอล 1 ตวั 37,900 

-   เครื่องพิมพแบบเลเซอรสี 1 เครื่อง  71,000 

รวม 133,800 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

7.2   การเก็บขอมูลและการประชาสัมพันธมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินจากผลการเรยีนและความสนใจในการศกึษา 
 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ท่ี รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 ไมโครคอมพิวเตอรสําหรับ 1 เครื่อง 24,900 24,900 - CPU Quad Core Q6600 (Box) 

 ประมวลผล    - M/B ASUS PAK 

     - DDR2(800) 2GB. Kingston 

        (Ingram/Synnex) 

     - SATA-II 320 GB. Seagate  

        (5Y, by Authorized Agent ) 

     - 256 MB PCIe 8600GT 

        (TD, DDRIII) WinFast 

     - LCD 19” SAMSUNG  

        (943NWX) Wide B 

     - ATX Case G-View 

     (SATA) DVD RW 20x (Black, 

      Box) SUMSUNG 

     - Optical Mouse + Keyboard 

     -SPEAKER 240 W 

     - Pad + Cover + ปล๊ัก 3 เมตร 
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ลําดับ

ที ่

รายการ จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

2.  กลองดิจิตอล 1 ตัว 37,900 37,900 - ความละเอียด 10.2 ลานพิกเซล 

     - ถายภาพตอเน่ือง 3 ภาพ/วินาที 

     - ระบบโฟกัสอัตโนมัติ 11 จุด 

     - 3D Color Metering II 

     - เลนส AF-S DX Zoom-Nikkor 

       18-135 mm F/3.5-5.6G IF-ED 

     - หนาจอ LCD ขนาด 2.5 นิ้ว 

     - เก็บขอมูลดวย SD Card/SD-HC 

3 เครื่องพิมพแบบเลเซอรสี 1 เครื่อง 71,000 71,000 - เทคโนโลยีการพิมพแบบ 

       เลเซอร 

     - ความละเอียด 600x600 dpi 

     - ขนาดกระดาษ A4/Legal 

     - ความเรว็ในการพิมพ 

        สี 25 แผน/นาที 

        ดาํ 30 แผน/นาท ี

     - หนวยความจาํ 256 MB ขยาย 

        ไดสูงสุด 512 MB 

     - ถาดจกุระดาษ 100+500 แผน 

     - ภาษาทีใ่ช PCL 65e,Postscript 3 

     - ชองเช่ือมตอแบบ USB 2.0 

     - ระบบพิมพ 2 หนาอัตโนมัติ 

     - ระบบไฟฟา 220 โวลต  

        50 เฮิทซ 

      

 รวม   133,800  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม    จัดซ้ือวัสดุดนตรีไทย  

งบประมาณ     19,600  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนดนตรีเปนงานในหนาที่หลักอยางหนึ่งในสาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ซ่ึงนักศึกษาตองเรียนวิชาดนตรีไทยทุกคนในหลักสูตรศิลปกรรมดนตรี 5 ป  ที่สาขาวิชาดนตรีเปดดําเนินการสอน วัสดุ

ดนตรีไทยเปนส่ิงสําคัญย่ิงตอการเรียนดนตรีไทย ซ่ึงมีโอกาสส้ินเปลืองจากการใชงาน จึงจําเปนตองจัดซ้ือ เตรียมไวสําหรับ

ใชในการสอนการฝกตลอดเวลา  

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุดนตรีไทย ใหมีไวสําหรับการเรียนการสอน  

2.2  เพ่ือใหนักศึกษาไดใชฝกปฏิบัติงานดนตรีไทยไดอยางพอเพียง  

2.3  เพ่ือเปนประโยชนตอนักศึกษาตอการนําความรูจากการฝกไปใชงานจริง 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 6   ขอท่ี  6.1.6 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไดรับทักษะดานดนตรีไทยเพ่ิมขึ้น  สามารถนําไปใชงานไดจริง  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีวัสดุใชในการเรียนอยางเพียงพอ 55  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  นักศึกษามีเครื่องดนตรีใชประกอบการเรียนอยางเพียงพอ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       :  ระยะเวลาดาํเนนิการ   12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :   คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  356.36 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0412-2-06 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  สืบราคาวัสดุจากทองถ่ิน             

-  ตั้งงบประมาณจัดซ้ือ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  ขออนุมัติโครงการ             

-  ขออนุมัติจัดซ้ือตามระเบียบราชการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ตรวจสอบคณุภาพทางวัสดุ             

           กอนนาํไปใชงาน             

-  นําไปใชงานจริงสําหรับการเรียนการสอน             

 

6.  งบประมาณ  19,600  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 19,600 

คาวัสดุ  

-    รานฆองวงใหญ 1 ราน 4,800 

-   ไมตฆีองวงใหญ 4 คู x 500 2,000 

-   ไมตีฆองวงเล็ก 4 คู x 500 2,000 

-   ไมตีระนาดเอก 4 คู x 500 2,000 

-   ไมตีระนาดทุม 4 คู x 500 2,000 

-   หนงัผกูฆอง 2 มวน x 500 1,000 

-   ลูกฆองวงเล็ก 1 ชุด 4,800 

-   ตะก่ัวเทียบเสียง 2 กก. x 500 1,000 

รวม 19,600 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นกัศกึษามีวัสดดุนตรไีทยทีม่คีณุภาพสําหรบัการฝกทกัษะดนตรไีทย ในแตละเครือ่งมืออยางพอเพียงตลอด              

ปการศกึษา 2552  

8.    วิธีการประเมินและรายงานผล  

8.1   สังเกตจาการใชงานจรงิของนกัศกึษา 

8.2   ตรวจสอบจํานวนที่ชํารุด ส้ินเปลือง และจํานวนคงเหลือหลังเสร็จส้ินงาน 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม    จัดซ้ือวัสดุดนตรีสากล  

งบประมาณ     22,400  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี  เปนการจัดการเรียนโดยเนนทางดานการปฏิบัติ และการปฏิบัติในแตละป

การศกึษา วัสดอุปุกรณ  จะมีการชํารดุเสียหาย  ดงันัน้จงึตองจดัซ้ือจดัหา ซอมแซมใหใชไดเปนปกต ิ เพ่ือใหการจดั                  

การเรียนการสอนและการแสดงดนตรีและกิจกรรมตางๆ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 จัดหาเครื่องดนตรีใหเพียงพอตอการใชในการจัดการเรียนการสอน 

 2.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีวัสดุฝกตลอดปการศึกษา  

 2.3 เพ่ือคุณภาพของนักศึกษาและการนําไปปฏิบัติจริงในการทํางาน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี  1.4 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)    นกัศกึษาสาขาวิชาดนตรมีวัีสดใุนการฝกปฏบิตัอิยางพอเพียง 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีวัสดุใชในการเรียนอยางเพียงพอ จาํนวน  40  คน  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  นกัศกึษาสาขาวิชาดนตรมีคีณุภาพเทยีบเทาระดบัสากล รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       :  ระยะเวลาดาํเนนิการ   12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :   คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 560  บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- สืบราคา             

- ตั้งงบประมาณ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

- จัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- จาํนวนวัสดุ/นกัศกึษา             

- คณุภาพของนกัศกึษา             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0412-2-06 
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6.  งบประมาณ  22,400  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 22,400 

คาวัสดุ  

-   สายสะพายแซกโซโฟน 3 เสนๆ ละ 300  900 

-   ปากเปาอัลโตแซกโซโฟน  1 อันๆ ละ 1,000 1,000 

-   ล้ินอัลโตแซกโซโฟน 1 กลอง  1,300 

-   ล้ินเทนเนอรแซกโซโฟน 1 กลอง   1,650 

-   ไฮ-แฮท 14”  2 ฝาๆ ละ 1,550  3,100 

-   ฉาบ 16” 1 ฝา  3,100 

-   ฉาบ 18” 1 ฝา 3,600 

-   ฉาบ 20” 1 ฝา 4,500 

-   ฉาบ 8” 1 ฝา 1,750 

-   นาม เทนเนอรแซกโซโฟน 1 ชุด 1,500 

รวม 22,400 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีวัสดุในการฝกปฏิบัติและการแสดงดนตรีอยางพอเพียง ตลอดปการศึกษา 2552 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  จํานวนวัสดุที่ใชและคงเหลือ  

 8.2   คณุภาพของนกัศกึษา หลังจบการศกึษาแตละภาคเรยีน  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   จัดหาครุภัณฑประจําหองสมุดกฎหมาย  (หองคลินคิกฎหมาย)  สาขาวิชานติศิาสตร     

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ 

สาขาวิชานิติศาสตรจึงไดเปดหองสมุดกฎหมาย (หองคลินคิกฎหมาย) เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยไดสืบคน  ศึกษาหา

ความรูทางกฎหมาย จากตํารา วารสาร และส่ือมัลติมีเดีย ซ่ึงในปจจุบันหองสมุดกฎหมาย (หองคลินคิกฎหมาย) ยังขาด

ครุภัณฑที่ทันสมัยที่จะใชในการสืบคน  ศึกษาหาความรูทางกฎหมาย ดังนั้นเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สาขาวิชานิติศาสตรจึงมีความจําเปนที่จะตองมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

และเครื่องพิมพระบบเลเซอรเจ็ทเพ่ือใชในการสืบคน  ศึกษาหาความรูทางกฎหมาย 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารย สามารถสืบคน ศึกษาหาความรูทางกฎหมายดวยครุภัณฑที่ทันสมัย 

 2.2  เพ่ือใหนักศึกษาไดเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง   

 2.3  เพ่ือใหคณาจารยไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพย่ิงขึ้น 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.4 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปและเครื่องพิมพระบบเลเซอรเจ็ท 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ซ้ือครุภัณฑ  ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  จํานวน 1 เครื่อง นกัศกึษา 300 คน 

  ซ้ือครุภัณฑ   เครื่องพิมพเลเซอรเจ็ท  จํานวน 1 เครื่อง  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

คณาจารยไดพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

มีคณุภาพ 

 

 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  100 บาท 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0410-2-07 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  สืบราคาทองตลาด             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดซ้ือ             

-  ติดตั้ง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลจากแบบสอบถาม             

ความคิดเห็นผูใชฯ             

 

6.  งบประมาณ 30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 30,000 

ครุภัณฑ 30,000 

        -  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป 1 เครื่อง 25,000 

        -  เครื่องพิมพระบบเลเซอรเจ็ท 1 เครื่อง 5,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษาและคณาจารย สามารถสืบคน ศึกษาหาความรูทางกฎหมายดวยครุภัณฑที่ทันสมัย 

 7.2  นักศึกษาไดเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  

 7.3  คณาจารยไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชครุภัณฑ 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 25,000 25,000 CPU Quad Core A6600 

 ประมวลผลทัว่ไป    M/B Asus PSK 

     DDR 2 (800) 2 GB. Kington 

     Sata-ll 320 GB. Seagate 

     256 MB PCLe 8600 GT 

     LCD 19” Samsung 

     ATX Case G-View 

     (SATA) DVD RW 20x  

     Samsung 

     Optimal Mouse + Keyboard 

     Speaker 240 W 

     Pad + Cover + ปล๊ัก 3 เมตร  

2 เครื่องพิมพระบบเลเซอรเจ็ท 1 เครื่อง 5,000 5,000  

     คาํช้ีแจง 

 รวม  30,000 30,000  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   ปายนเิทศกับการจดัการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย      

งบประมาณ 10,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปายนิเทศ คือ แผนปายประกอบบทเรียนที่ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น เปนส่ือการเรียนการสอนที่ชวย

กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงความสัมพันธของบทเรียน  เรื่องราว ความคิด ขาวสารโดยรูปภาพ แผน

ภาพ แผนภูมิ สถิติ  ของจริง ของจําลองและอ่ืนๆ ปายนิเทศจึงเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูได

งายและเรียนรูไดตามลําพัง  แตหากขาดความพรอมทางดานวัสดุอุปกรณ การจัดปายนิเทศไมสามารถกระทําไดอยางสําเร็จ

สมบูรณ  ดังนั้นทางสาขาวิชาภาษาไทย จึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหเพียงพอกับความตองการ  

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุมาใชในการจัดปายนิเทศ 

 2.2  เพ่ือเสริมกิจกรรมและความรับผิดชอบของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือหมูคณะ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 1.4  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  วัสดุที่นํามาจัดปายนิเทศตลอดปการศึกษา 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : สาขาวิชาภาษาไทยสามารถซ้ือวัสดทุีน่าํมาใชในการจดัทาํปายนเิทศ 20  ปาย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : สาขาวิชาภาษาไทยสามารถนาํวัสดทุีใ่ชในการจดัทาํปายนเิทศไดเพียงพอ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 500 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

- เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดซ้ือวัสดุตามความตองการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สรุปผลและรายงานผล             

รหสังบประมาณ       1-1-0408-2-08 
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6.  งบประมาณ 10,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

รวม 10,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  ผูสอนสามารถสรุปบทเรียน ปดประกาศ ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ของโรงเรียนหรือหองเรียนใหผูเรียน

ทราบได 

 7.2  ปายนิเทศชวยสรางเสริมบรรยากาศของหองเรียนใหสวยงามเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินจากผูใช 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาคณุภาพดานการเรยีนการสอนสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

งบประมาณ 190,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 รัฐประศาสนศาสตร  เปนสาขาวิชาที่ตอบสนองความตองการของสังคม  โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถ่ิน

และความตองการของผูเรียนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสาขาวิชา  ทั้งดานการเรียนการสอนแกนักศึกษา  

จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น  

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรเปนสาขาวิชาที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของสังคม  

2.2  เพ่ือใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรสามารถสรางองคความรูใหม 

2.3  เพ่ือการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1  ขอท่ี  1.4  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา และคณาจารยในสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรไดรบัการพัฒนาองคความรูในดาน              

รัฐประศาสนศาสตร และสามารถสรางองคความรู  ตลอดจนเผยแพรความรูสูสถาบัน  องคกร  และหนวยงานตางๆ                 

ในทองถิ่นได 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : นกัศกึษาและคณาจารยสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 606  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษาและคณาจารยไดรับการพัฒนาในดานการเรียนการสอน และ

เพ่ิมพูนองคความรูในสาขาวิชา  และเผยแพรสูทองถ่ิน 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 313.53 บาท 
 

5.  การดําเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ผลิตเอกสารประกอบการ

บรรยายวิชาตางๆ  

            

 ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ

สํานกังาน 

            

. ไปศึกษาดูงานรวมประชุม 

อบรมสัมมนา 

            

 

รหสังบประมาณ       1-1-0403-2-09 
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6.  งบประมาณ  190,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 190,000 

คาใชสอย 169,440 

     -  คาจางทาํเอกสาร  15 รายวิชา ๆ ละ 8,000 บาท    120,000 

     -  คายานพาหนะ (1,200  บาท x 6 คน x  2  ครั้ง)  14,400 

     -  คาทีพ่กั  ( 1,000 บาท x 6 คน x 2 ครั้ง)  12,000 

     -  คาเบี้ยเล้ียง (210 บาท x 6 คน x 2 ครั้ง x 2 วัน) 5,040 

     -  คาลงทะเบียน (1,500  บาท x 6 คน x 2 ครั้ง) 18,000 

คาวัสดุ 20,560 

   -   คาวัสดสํุานกังาน 20,560 

รวม 190,000 

 

* หมายเหตุ ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  เปนสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ทั้งส่ือการสอนและคุณภาพ

ของอาจารย  

8.   การประเมินโครงการ 

 8.1  ความรูความสามารถของนกัศกึษา 

8.2  การมีงานทาํของนกัศกึษา 

8.3  การตอบรับของสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4-21 

8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บรหิารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ 48,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับภารกิจและ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดการอยางเปนระบบ  ดังนั้นการปรับปรุงงานและผูรับผิดชอบ  การบริหาร

แผนการเรยีน  การจดัหาวัสด ุครภัุณฑ การเรยีนการสอน การจดัหาส่ือและ      นวัตกรรมการเรยีนการสอน งานจดัเก็บ

เอกสาร ขอมูลหลักฐาน และรายงาน การประเมินผลการบรหิารสาขาวิชา และงานประกันคณุภาพการศกึษา จงึเปนส่ิง

จาํเปนตองดาํเนนิการ และวางแผนอยางชัดเจน 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือการบริหารและการจัดแผนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2  เพ่ือวางแผนระบบการบรหิารงานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอยางชัดเจน  

 2.3  เพ่ือสนับสนุนความพรอมดานวัสดุ ครุภัณฑ ส่ือการเรียนการสอน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 4   ขอท่ี  4.2 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  การบรหิารสาขาวิชาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ส่ือ วัสดุ ครุภัณฑและนวตกรรมการเรียนการสอน เอกสาร หลักฐาน 

รายงานผลการปฏบิตักิารเพียงพอกับอาจารย 

 

จํานวน 20 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : การบริหารจัดการสาขาวิชามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,400  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0407-2-10 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     -  วางแผนงานบรหิารสาขาวิชา             

- ประชุมช้ีแจงแผนการ             

บรหิารสาขาวิชา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ส่ือ             

และนวตกรรมการเรียน             

       -      จัดเก็บเอกสาร แผนขอมูล             

รายงานจากคณาจารยเปนระยะ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

   -  ประเมินผลการบริหารสาขาวิชา             

   -  รายงานผลการบรหิารสาขาวิชา             

             

 

6.  งบประมาณ  48,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 48,000 

คาใชสอย 16,000 

-  การปรับปรุงงานและผูรับผิดชอบ 1,000 

-  การบรหิารแผนงานเรยีน    1,000 

-  งานจดัเก็บเอกสาร ขอมูล หลักฐาน และรายงาน 10,000 

-  การประเมินผลการบรหิารสาขาวิชา 2,000 

-  งานประกันคณุภาพการศกึษา 2,000 

คาวัสดุ 32,000 

-  การจดัหาวัสด ุการเรยีนการสอน 12,000 

-  การจัดหาส่ือและนวตกรรมการเรียนการสอน 20,000 

รวม 48,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การบริหารสาขาวิชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินผลของรายงานผลตามเกณฑและมาตรฐานในงานประกันคณุภาพการศกึษา  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม    พัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทองเทีย่ว  

งบประมาณ     75,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทองเทีย่วมีตลาดแรงงานทีก่วาง ทาํใหเกิดการแขงขนัสูง                   

จงึจาํเปนตองมีการสนบัสนนุการพัฒนาศกัยภาพของนกัศกึษาทัง้แขนงโรงแรมและทองเทีย่ว และมีการสรางศกัยภาพ            

ใหนักศึกษาม่ันใจ เชน การแขงขันการแลกเปล่ียนระหวางประเทศเพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  นักศึกษามีศักยภาพในดานความรูและทักษะในแขนงที่ตนเรียน  

 2.2  นักศึกษาไดนําความรูและทักษะไปใชในอนาคต 

 2.3  นักศึกษาแขนงการทองเที่ยวไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

 2.4  นักศึกษาแขนงโรงแรมไดเขาแขงขันระดับนานาชาติ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  การพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาของสาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาไดรบัการพัฒนาศกัยภาพ จํานวน 250 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจจากการฝกปฏิบัติจริงสามารถนําไป

ประยุกตใชในอนาคต 

 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 300 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0404-2-11 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ออกปฏิบัติวิชามัคคุเทศก             

- แขงขันทักษะและประกวด             

ดานงานโรงแรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

 

6.  งบประมาณ 75,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 75,000 

คาใชสอย 60,000 

-    คาเชารถ (ทัวรวัด/วัง) 18,000 

-    คารถทัวร (อีสาน/สุโขทัย) 20,000 

-   คารถเดินทางแขงขันทักษะ และดูงานโรงแรม 15,000 

-   คาเบี้ยเล้ียงอาจารย 7,000 

คาวัสดุ 15,000 

-   คาวัสดุฝกทักษะการโรงแรมของนักศึกษา 15,000 

รวม 75,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   นักศึกษาไดรับความรูในการฝกปฏิบัติจริงทั้งดานทองเที่ยวและโรงแรม 

47.2   นกัศกึษาสามารถนาํความรูไปประกอบอาชีพในอนาคต 

47.3  นกัศกึษา (เอกทองเที่ยว) ไดประกาศนียบัตรมัคคุเทศก 

47.4  นกัศกึษา (เอกโรงแรม) ไดประกาศนียบัตรทักษะฝมือการโรงแรม 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1   มีการประเมินผลการออกทัวร  

 8.2   รางวัลที่นักศึกษาไดรับ  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม    พัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาอาจารยสาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

งบประมาณ     30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทองเทีย่วเหน็ถึงความสําคญัของการพัฒนาการเรยีนการสอนและ

ศกัยภาพของอาจารยใหเกิดประสิทธิภาพแกนกัศกึษาอยางจรงิจงั และใหเกิดความชํานาญดานวิชาการ ทกัษะและ

ประสบการณในอาชีพ ซ่ึงจําเปนตองมีโครงการพัฒนาศักยภาพเขารองรับ รวมทั้งการสรางศักยภาพแกอาจารยในสาขาวิชา

การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว  หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ  

 2.2  เพ่ืออํานวยประโยชนแกอาจารย ใหการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2.3  เพ่ือสรางเครือขายใหเปนที่รูจักแกชุมชนภายนอก  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ความรู ความเขาใจ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพแกอาจารยและนกัศกึษา 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาไดรบัความรู และการพัฒนาศกัยภาพ จํานวน 250 คน 

  อาจารยไดรับความรู และการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 6 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาและอาจารยมีศักยภาพที่ดีขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 117.18  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0404-2-12 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมดาํเนนิการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เชิญวิทยากรบรรยาย             

- ฝกอบรมดานงานโรงแรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 23,000 

-   คาวิทยากร 10,000 

-   คาเดนิทาง 13,000 

คาวัสดุ 7,000 

-   คาหมึกพิมพ และวัสดุอุปกรณ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 7,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  การพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 7.2  เกิดผลประโยชนตอการสรางสรรคงานวิชาการ  

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 การประเมินผลจากการพัฒนาโครงการตางๆ  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวิชานาฏยการแสดง 

งบประมาณ 35,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนือ่งดวยสาขาวิชานาฏยการแสดง  เปนสาขาวิชาทีต่องพัฒนาศกัยภาพของนกัศกึษาวิชาเอกนาฏยการแสดงใน

ดานตางๆ  ไมวาจะเปนในดานการแสดง ตลอดจนการหาประสบการณจากการศกึษาดงูาน, อุปกรณการแสดง เพ่ือใชในการ

จัดการแสดง ซ่ึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะใชในการใหความรูแกนักศึกษาตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1   สาขาวิชานาฏยการแสดงจะมีอุปกรณในการจัดการแสดง เชน เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ 

 2.2   ศึกษาดูงานโรงละครที่ทันสมัย  จํานวน 2 ครั้ง เชน โรงละครภัทราวดีเธียรเตอร โรงละครหุนละครเล็กของ

คณะโจวหลุย 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต) นกัศกึษาไดรบัประสบการณจากการดงูานและจากการจดักิจกรรมการแสดง 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 9 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดใชอุปกรณการแสดงและมีประสบการณในการดูงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 3,888.88  บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  สํารวจราคาเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับ             

-  สํารวจสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดซื้ออุปกรณเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับ             

-  นํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน  2  แหง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผล             

รหสังบประมาณ       1-1-0413-2-13 
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6.  งบประมาณ  35,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 35,000 

คาใชสอย 10,000 

-    คาเชารถดงูาน 10,000 

คาวัสดุ 25,000 

-    คาเครื่องแตงกาย 10,000 

-    คาเครื่องประดับ 15,000 

รวม 35,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษาไดใชเครื่องแตงกายและเครื่องประดับที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพกวาของเดิมที่มีอยูแตชํารุด 

 7.2  นักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการดูโรงละครทั้ง 2 แหง  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 สังเกตผลงานที่นักศึกษาปฏิบัติ  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาตางชาต ิ       

งบประมาณ 70,900  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอน นอกจากการเรียนในหองเรียนแลว ส่ิงที่มีความสําคัญตอนักศึกษาตางชาติ คือการทํา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ควรเรียนรู เพ่ือนําไปใชประโยชนในอนาคต  

สาขาวิชาภาษาไทยตระหนักถึงความสําคัญดังที่กลาวมา จึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาในชวงเวลาอันสมควร 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 2.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย  

 2.3 เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)    นักศึกษาไดเรียนรูกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนที่กําหนดไว 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาไดเรียนรูกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย 316  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูมากขึ้น รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 224.36 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

-      เขียนโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-      ประเมินผลและรายงานผล               

 

รหสังบประมาณ       1-1-0408-2-14 
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6.  งบประมาณ  70,900  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 70,900 

คาตอบแทน 35,000 

คาตอบแทนวิทยากร 35,000 

คาวัสดุ 35,900 

-  คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 5,900 

รวม 70,900 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นักศึกษาไดเรียนรูกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 7.2  นักศึกษาไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย  

 7.3  นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 แบบประเมินผล 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   ฝกประสบการณวิชาชีพและนเิทศการฝกประสบการณวิชาชีพนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทย               

ณ  สาธารณรฐัประชาชาชนจนี       

งบประมาณ 250,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

     

1.  หลักการและเหตุผล 

การฝกประสบการณวิชาชีพ ถือเปนส่ิงสําคญัในกระบวนการเรยีนการสอน เพราะนกัศกึษาจะไดฝกงานใน    

สถานการณจริง เรียนรูระบบการทํางาน เสริมสรางประสบการณ รวมถึงการนําความรูไปประยุกตใชเม่ือนักศึกษาออกไป

ประกอบวิชาชีพ     แตส่ิงทีส่าํคญัอีกประการหนึง่    คอื    การนเิทศการ  ฝกประสบการณวิชาชีพ เพราะทาํใหทราบถึง

ปญหา    ขอเสนอแนะการฝกงานของนักศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงครั้งตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

             2.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 

             2.2 เพ่ือใหนักศึกษานําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

             2.3 เพ่ือนําขอบกพรองในการฝกประสบการณมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     1   ขอท่ี   1.1  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)      นกัศกึษาไดรบัความรูและประสบการณจากการฝกงาน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : ฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาไดรับความรู 50  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษานําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการประกอบ

อาชีพไดมากขึน้ 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 5,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ประชุมวางแผน             

 -  เขียนโครงการ             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0408-2-15 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  ดาํเนนิงานตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    -  ประเมินผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ    250,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 250,000 

คาใชสอย 250,000 

    -  คาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียงและคาที่พัก 250,000 

รวม 250,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นกัศกึษามีศกัยภาพในการทาํงานเพ่ิมขึน้ 

7.2  ทราบถึงคุณภาพของนักศึกษา และนําผลการนิเทศมาปรับปรุงไดอยางถูกตอง 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

       8.1  นเิทศนกัศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

8.2  ประเมินสมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ 

8.3  ใบประเมินจากหนวยงานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนทุนนักศึกษาเรียนดี 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากการสํารวจผลการเรียนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พบวามีนักศึกษาสวนหนึ่งที่มีผลการ

เรียนดีอยางนาพอใจ  ซ่ึงผลการเรียนดีเปนผลอันเนื่องจากความสนใจ ความขยันหม่ันเพียร เพ่ือเปนการตอบแทนและเปน

การใหกําลังใจในความตั้งใจศึกษาหาความรู  และเปนแบบอยางที่ดีตอนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จึงได

จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเปนการใหกําลังใจในความตั้งใจศึกษาหาความรู 

2.2  เพ่ือเปนการสรางแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.3  เพ่ือเปนการชวยเหลือในการจัดซ้ือวัสดุที่จําเปนในการศึกษา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 1.2  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาไดรบัทนุการศกึษา จาํนวน 10 คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความพึงพอใจและภาคภูมใิจในการไดรบัทนุการศกึษา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 10,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     -  สํารวจนักศึกษาเรียนดี             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  มอบทนุการศกึษา             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-   สอบถามความคดิเหน็             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-16 
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6.  งบประมาณ 100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุน  

-   มอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี 10 คนๆ ละ 10,000 100,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นกัศกึษามีกําลังใจในการศกึษาเลาเรยีน 

7.2 เปนแบบอยางที่ดีในการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับทุน และนักศึกษาที่ไมไดรับทุน 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

งบประมาณ 33,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร จําเปนตองมีความรูและทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน  ดงันัน้การจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาทกัษะวิชาชีพ ไดแก  การอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะวิชาชีพและการศกึษาดงูาน

สถาบันบริการสารสนเทศ  จึงเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถทาํงานในวิชาชีพและอาชีพอ่ืนๆ      ทีเ่ก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหนกัศกึษามีความรูและทกัษะทางวิชาชีพมากขึน้ 

 2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1   ขอท่ี  1.2 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   จดัอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะทางวิชาชีพและศกึษาดงูานสถาบนับรกิารสารสนเทศ 1 ครั้ง  จํานวน

นกัศกึษา 38 คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาเขารบัการอบรมเพ่ือพัฒนา ทกัษะทางวิชาชีพและการศกึษาดู

งานสถาบนับรกิารสารสนเทศ 

38 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอการอบรมและศกึษาดงูาน คาเฉล่ีย  3.25 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 868.42 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  การคัดเลือกและติดตอวิทยากร             

-  การคัดเลือกและติดตอ             

       สถาบนับรกิารสารสนเทศ             

 

 

รหัสงบประมาณ       1-1-0411-2-17 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ             

-   การศกึษาดงูานสถาบนั             

        บรกิารสารสนเทศ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผล             

-  การประเมินผลความพึงพอใจ             

       และรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ  33,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 33,000 

คาตอบแทน 10,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

คาใชสอย 13,000 

-  คาพาหนะ 5,000 

-  คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง 5,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 3,000 

คาวัสดุ 10,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

รวม 33,000 

* หมายเหต ุ ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษามีความรูและทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

 7.2  นกัศกึษามีประสบการณวิชาชีพมากขึน้ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  แบบประเมินความพึงพอใจตอการอบรมเพ่ิมทกัษะทางวิชาชีพ  

 8.2  แบบประเมินความพึงพอใจตอการศกึษาดงูานสถาบนับรกิารสารสนเทศ  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนานักศึกษาในแตละสาขาวิชาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เชาวปญญาและ

ความคิด 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาพบวานักศึกษามีความตองการไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความรูและทักษะ เชาว ปญญา และความคิดเพ่ือการสรางประสบการณและบุคลิกใหเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม

และการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ใหเปนผูมีเหตุผล มีความคิด รับผิดชอบ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

และสามารถพัฒนาตนเองใหกาวหนาขึ้นไดอยางย่ังยืน  

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ  

2.2  เพ่ือใหความรู ความคิดและความเขาใจแกนักศึกษาในทางที่เหมาะสม  

2.3  เพ่ือสงเสรมิศกัยภาพของปญญา และความสามารถของนกัศกึษาแตละคน  

2.4  เพ่ือสรางวัฒนธรรมของการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ถูกตองแกนักศึกษา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.3 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความคิดและสติปญญาเพ่ิมขึ้นทุกคน  มีพฤติกรรมที่

เหมาะสมทางวัฒนธรรมไทย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคน 1,300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรู  ความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ระดบัมาก 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 76.92 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-18 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  วางแผนกิจกรรม             

      -  จัดทําตารางปฏิบัติและจัดหาวัสดุอุปกรณ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

  -  สงเสริมกีฬา             

  -  กิจกรรมวันสําคัญ             

  -  ประกวดทกัษะตางๆ               

  -  อบรมใหความรู              

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  สอบถามความคดิเหน็             

    -  บันทึกพฤติกรรม             

 

6.  งบประมาณ 100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาวัสดุ  

        -   คาวัสดุ  (จัดซ้ือจัดจาง) 100,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษามีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

สรปุเอกสารรายงานขอมูลและขอเสนอแนะ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาบคุลิกภาพนกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

งบประมาณ 15,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ  ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

คุณภาพของนักศึกษา คือ คุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนั้นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจึงเปนเรื่อง

สําคัญย่ิง เพ่ือเสริมสรางนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงคตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย การจัดใหมีกิจกรรม

เหลานีจ้ะชวยเพ่ิมประสบการณตางๆ ใหกับนกัศกึษา เชน การรูจกัการวางแผน การจดัการ ความมีน้าํใจ  ความมีระเบยีบ

วินัย  และรูจักครองตนในสภาวการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ทางสาขาวิชาพัฒนาสังคมจึงจัดใหมีโครงการพัฒนา

บคุลิกภาพใหกบันกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือจดักิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพใหกับนกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม  

 2.2  เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคใหเกิดกับนักศึกษาวิชาพัฒนาสังคม  

 2.3 เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความตระหนักเห็นคุณคาในตนเอง  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 1.3  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมมีลกัษณะของบณัฑิตทีพ่งึประสงค 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 40 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม

มากขึน้ 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 3  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 375 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0417-2-19 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -   ประชุมคณะกรรมการ             

 ดําเนินโครงการ             

 -   แจงหนาที่ตามความรับผิด             

 ชอบใหกบัคณะกรรมการแตละฝาย             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  ติดตอประสานงาน             

    -  นํานักศึกษาเขารวมโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  แบบประเมินผล             

    -  สรปุและรายงานผลการดาํเนนิงาน             

 

6.  งบประมาณ 15,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

คาใชสอย 10,000 

-  คาเชารถ 10,000 

คาวัสดุ 5,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

รวม 15,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  ไดจดักิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพใหกบันกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 7.2   นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตที่พึงประสงค  

 7.3   นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของตนเอง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1   แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
 8.2   รายงานผลการดาํเนนิโครงการพัฒนาบคุลิกภาพของสาขาวิชาพัฒนาสังคม   
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ 15,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาถือเปนอีกพันธกิจหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพ่ือให

นกัศกึษาไดมปีระสบการณและสามารถนาํไปประกอบวิชาชีพในอนาคต  ฉะนัน้การไดไปศกึษาและดงูานในสถานทีจ่รงิ

ถือเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  นกัศกึษาไดนาํความรูและทกัษะไปใชในอนาคต 

 2.2  นักศึกษามีศักยภาพในดานความรูและวิสัยทัศนมากขึ้น  

 2.3  นักศึกษาไดฝกและเห็นจากสถานที่จริง 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.3 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต) พัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษาไดนาํความรู ความเขาใจจากการศกึษาดงูาน ณ สถานทีจ่รงิ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 150  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

- ประสานงานกับสถานประกอบการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

 

รหสังบประมาณ       1-10407-2-20 
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6.  งบประมาณ  15,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

คาใชสอย 15,000 

-   คาเชารถ 12,000 

-   คาเบี้ยเล้ียงอาจารย 3,000 

รวม 15,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษาไดรับความรูจากสถานประกอบการโดยตรง 

 7.2  นกัศกึษาสามารถนาํความรูไปประกอบอาชีพในอนาคต 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินจากการเขยีนรายงานสรปุของนกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (21)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   คายภาษาอังกฤษสําหรบันกัศกึษา 

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีปรชัญาทางการศกึษาทีมุ่งพัฒนาผูเรยีนใหมศีกัยภาพรอบดาน กลาวคอื  มีความรู ความ

เขาใจ และทักษะการใชภาษา ควบคูไปกับคุณธรรมจริยธรรม จึงจําเปนตองมีการสนับสนุนศักยภาพดังกลาว เพ่ือใหผูเรียน

มีทักษะการใชภาษาอังกฤษและมีทักษะชีวิตอยูรวมกันในสังคมได 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1   นกัศกึษามีศกัยภาพดานความรูและทกัษะภาษาอังกฤษ 

 2.2   นักศึกษาสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 2.3   นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.3  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : นกัศกึษาเขาคายภาษาอังกฤษ จํานวน 270 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีศกัยภาพดานความรูและทกัษะภาษาอังกฤษ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 111.11  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  ประชุม วางแผน และแจงรายละเอียด             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  ออกปฏบิตักิารคายภาษาอังกฤษ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลคายภาษาอังกฤษ             

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0407-2-21 
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6.  งบประมาณ  30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาตอบแทน 4,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร 4,000 

คาใชสอย 22,500 

-   คาเชารถ 8,000 

-   คาสถานที่ 4,500 

-    คาอาหาร 10,000 

คาวัสดุ 3,500 

-   คาอุปกรณสันทนาการ 2,000 

-   คาส่ือการเรยีนการสอน การจดัคายภาษาอังกฤษ 1,500 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   นกัศกึษาไดฝกใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในคายภาษาอังกฤษ 

7.2   นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการใชภาษา กอปรกับมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารเพ่ิมขึ้น 

7.3  นักศึกษามีมารยาทในการอยูรวมกันในสังคม 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   ประเมินผลจากการทาํกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ] 

8.2   ประเมินผลประสิทธิภาพของคายภาษาอังกฤษและเจตคติของผูเรียนโดยใชแบบประเมินคายภาษาอังกฤษ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (22)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพ่ือสงเสริมความเขาใจในวัฒนธรรมเจาของภาษา 

งบประมาณ 15,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ดังนั้นการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

ผูเรียนควรศึกษาวัฒนธรรมของเจาของภาษาเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงการจัดการกิจกรรมนิทรรศการเพ่ือสงเสริมความเขาใจใน

วัฒนธรรมวันคริสตมาสของเจาจองภาษาจึงเปนกลไกขับเคล่ือนผูเรียนสูความมีศักยภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือสงเสริมความเขาใจดานประเพณีวัฒนธรรมวันคริสตมาสของเจาของภาษา 

 2.2  เพ่ือสงเสริมทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1  ขอท่ี  1.3  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นกัศกึษาเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 200 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอกิจกรรม รอยละ 70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 3  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 75 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  วางแผนการดาํเนนิงาน             

 -  มอบหมายงานแกนกัศกึษา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  จัดนิทรรศการวันคริสตมาส             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 -  ประเมินผล             

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0407-2-22 
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6.  งบประมาณ  15,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

คาใชสอย 14,000 

-    อุปกรณตกแตงสถานที่และจัดเวที 4,000 

-    เครื่องเสียง 2,500 

-   คาเชาชุดแตงกาย 1,500 

-   คาของที่ระลึกตามวัฒนธรรมเจาของภาษา 1,000 

-   คาอาหารวาง 2,000 

-   เงินรางวัลประกวดปายและนิทรรศการ 3,000 

คาวัสดุ 1,000 

-   คาปายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ 1,000 

รวม 15,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นักศึกษามีความรูและความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 7.2  นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมและนิทรรศการวันคริสตมาส เพ่ือสงเสริมความเขาใจใน

วัฒนธรรมเจาของภาษา  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (23)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาสาขาวิชาศลิปกรรม 

งบประมาณ 25,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

 นกัศกึษาสาขาวิชาศลิปกรรม ศกึษาการสรางสรรคงานศลิปะและการออกแบบเพ่ือการประกอบอาชีพและ

สนองตอบความตองการของสังคม  การศึกษาเรียนรูรายวิชาในหลักสูตรที่กําหนด ยังไมพอเพียงสําหรับการพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาตามเปาประสงคของสาขาวิชา  จําเปนตองเติมเต็มในสวนที่ขาดเหลือเพ่ิมเติมใหกับนักศึกษา  อีกทั้งย้ังตอง

พัฒนาหลักดานคุณธรรม วามมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต  ควรขยันหม่ันเพียร  ตลอดจนความมีสํานึกในจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพและความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม อีกดวย 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือพัฒนาความสามารถทางความคดิสรางสรรค ทกัษะทางศลิปะและการออกแบบ ใหกาวทนัการ

เคลื่อนไหวของศิลปะและการออกแบบในปจจุบัน 

 2.2  เพ่ือพัฒนาความมีคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย สุจริต ความขยันหม่ันเพียร  และความมี

จิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.3 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต) นกัศกึษาสาขาวิชาศลิปกรรมเกิดศกัยภาพทางศลิปะและการออกแบบเพ่ิมขึน้ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาพัฒนาความสามารถทางความคดิสรางสรรค ทกัษะทางศลิปะ

และการออกแบบ  

30  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความสนใจการสรางสรรคงานศลิปะและการออกแบบ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 833.33 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ศกึษาขอมูลในการพัฒนาศกัยภาพ             

 -  เขียนรายละเอียดในการพัฒนาศักยภาพ             

รหสังบประมาณ       1-1-0405-2-23 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพทางความคิด             

สรางสรรคทักษะและคุณธรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลการปฏิบัติ             

-  สอบถามทัศนคติดวยแบบสอบถาม             

 

6.  งบประมาณ  25,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทน 7,200 

-  คาตอบแทนวิทยากร 7,200 

คาใชสอย 4,800 

-  คาอาหารและอาหารวาง 4,800 

คาวัสดุ 13,000 

-  คาวัสดุในการฝกปฏิบัต ิ 10,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 3,000 

รวม 25,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นกัศกึษาเกิดการพัฒนาศกัยภาพทางความคดิสรางสรรคและทกัษะในการปฏบิตังิานศลิปะและงานออกแบบ 

 7.2  นักศึกษาเกิดคุณธรรมและจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินจากผลการปฏิบัติในโครงการและแบบสอบถามทัศนคติตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาคณุภาพดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกบันกัศกึษา 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันนักศึกษาไมคอยกระตือรือรนในดานการศึกษาหาความรู  มักจะใชเวลาวางไปทําในส่ิงที่ไมเปน

ประโยชน  ทําใหความรูทางดานวิชาการลดถอยลงเปนอยางมาก  วิธีการแกปญหาจึงควรมีการจัดสอนเสริมความรูให

นักศึกษาในชวงเวลาที่วางจากการเรียน  โดยจัดใหนักศึกษารุนพ่ีที่มีความรูถายทอดใหรุนนอง 

2.  วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการศึกษาเพ่ิมเติม 

2.2 เพ่ือสรางประสบการณในการถายทอดความรูใหกับรุนพ่ี  

2.3 ประสิทธิภาพดานความรูของนักศึกษา  

2.4   ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาภายในคณะฯ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 2  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นักศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น  และรูจักการใชเวลาวางที่เปนประโยชน อันจะสงผลถึงคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษารุนพ่ีสอนนอง 24 คน 

  ผลิตเอกสารประกอบการสอน 12 รายวิชา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น และมีเอกสารประกอบการเรียนเสริม รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 4,166.66 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดการเรียนการสอน             

- ผลิตเอกสาร             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-24 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

             

 

6.  งบประมาณ 100,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาตอบแทน 70,000 

-   คาตอบแทนการสอน 70,000 

คาวัสดุ 30,000 

-   คาเอกสารประกอบการสอน 30,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น  และรูจักการใชเวลาวางที่เปนประโยชน อันจะสงผลถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  ความรูของนักศึกษา 

 8.2 วิธีการสอนของนักศึกษารุนพ่ี 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (25)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาศกัยภาพงานกิจการนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

งบประมาณ 80,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น  จําเปนตองพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางวิชาการ ฝก

ประสบการณทางวิชาชีพ  การสรางทักษะในสวนตางๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ  ดังนั้นจึงควรจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาในทุกๆ ดาน  เพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงคของทองถ่ินและสังคม 

2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยสงเสริมการจัดอบรมทักษะเสริมความรูทางวิชาการ  

วิชาชีพ  และพัฒนาบคุลิกภาพ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาไดรบัการอบรมเสรมิความรูทางวิชาการ  วิชาชีพ  และพัฒนาบคุลิกภาพ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาเขารวมการอบรม 1,942 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรู เพ่ิมพูนทักษะในดานตางๆ จากการเขาอบรมเสริม

ความรู และวิชาชีพเพ่ิมมากขึน้ 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 41.19 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-25 
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6.  งบประมาณ 80,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

คาวัสดุ  

-    คาวัสดกุารศกึษา 40,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

รวม 80,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นกัศกึษาไดรบัการอบรมเสรมิความรูทางวิชาการ  วิชาชีพ  และพัฒนาบคุลิกภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินผลจากความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมของนกัศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4-53 

8.4 รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม  

 8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาการเรยีนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

งบประมาณ 40,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนวิธีการศึกษาที่ตองการใหนักศึกษาไดรับความรูอยางรอบดาน ทั้งโดยการสราง

ส่ือการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาทักษะทางวิชาการแกอาจารยและนักศึกษาของสาขาวิชา ซ่ึงตองใชวัสดุอุปกรณที่

จําเปนในการดําเนินงาน เพ่ือเปนการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสาขาวิชาใหเกิดความคลองตัว และเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรยีน การสอนของสาขาวิชา 

2. วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

2.2   เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของสาขาวิชาใหมีความคลองตัว 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี   1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 (ระบุผลผลิต) การบรหิารจดัการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีความคลองตวัมากย่ิงขึน้  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : คณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดรบัวัสดอุุปกรณในการ

บรหิารจดัการ  และการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน 

จํานวน 6 ทาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : การบรหิารจดัการภายในสาขาวิชา  และกระบวนการเรยีนการสอน

ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,666.66 บาท 

 

5.   การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2551 พ.ศ.  2552 

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

ขั้นเตรียมการ 

-  ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

            

ขั้นดําเนินงาน 

-  ดาํเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

-  ประเมินโครงการ 

            

รหสังบประมาณ       1-1-0409-2-26 
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6.  งบประมาณ 40,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาใชสอย 13,000 

-   คาจางพิมพเอกสาร 3,000 

-   คาจางถายเอกสาร 10,000 

คาวัสดุ 27,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 27,000 

รวม 40,000 

* หมายเหต ุ  ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 

 

7.   ผลคาดวาจะไดรับ 

การบรหิารงานของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีความคลองตวั สามารถพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนและการ

จัดกิจกรรมของสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.  วิธีการประเมินผลและรายงานผล 

ประเมินผลจากการเรยีนการสอนของอาจารยในสาขาวิชา 
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8.4 รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม  

 8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนานกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

งบประมาณ 115,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การเรยีนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดมกีารจดักระบวนการเรยีนการสอนตลอดหลักสูตรโดยอาศยั

กิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจของนักศึกษา มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางคุณนิสัยที่ดีสําหรับ

นกัศกึษา และการเปนนกัพัฒนาทีด่ ีมีการฝกทกัษะกิจกรรมตาง ๆ  มีประสบการณตรงดานกระบวนการจดัการในงานการ

พัฒนาชุมชน จากกิจกรรมการศกึษาดงูาน ตลอดจนมีการเตรยีมพรอมการเขาสูตลาดแรงงานของนกัศกึษา ทัง้นีเ้พ่ือให

นักศึกษาไดนําความรู ความเขาใจ และประสบการณที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชนกับการเรียน  การสอน การทํางาน และ

การดําเนินชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสม 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ กระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

2.2 เพ่ือใหนกัศกึษาฝกทกัษะการบรหิารจดัการดานการพัฒนาชุมชน 

2.3 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเทคนิควิธี กระบวนการ และการบริหารจัดการดานการพัฒนาชุมชนโดย

อาศัยประสบการณตรง 

2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางคุณนิสัยที่จําเปนสําหรับนักศึกษา ในการเปนนักพัฒนา ตลอดจนการอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคม 

3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี   1.1 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 (ระบุผลผลิต)นกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรยีนการสอน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไดรบัการพัฒนาในดานตาง ๆ  

ประมาณ คนละ 2-3 โครงการ 

160  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และคุณนิสัยของนักพัฒนา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 718.75 บาท 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0409-2-27 
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5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2551 พ.ศ.  2552 

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

ขั้นเตรียมการ 

-  ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

            

ขั้นดําเนินงาน 

  ดาํเนนิการจดักิจกรรมตาง ๆ  

ตามแผนงานทีก่าํหนด 

            

ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

  ประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

            

 

6. งบประมาณ  115,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 115,000 

คาตอบแทน 6,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร 6,000 

คาใชสอย 63,000 

-   คาเชารถ 40,000 

-   คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 23,000 

คาวัสดุ 15,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

-   คาจางทาํเอกสาร 5,000 

ครุภัณฑ 31,000 

-  คอมพิวเตอรโนตบุค 31,000 

รวม 115,000 

* หมายเหต ุ  ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 
 

7.  ผลคาดวาจะไดรับ 

นกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีความรู ความเขาใจ กระบวนการเรยีนการสอนของสาขาวิชา มีการพัฒนา

บุคลิกภาพและคุณนิสัย มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือกอใหเกิดทักษะที่สอดคลองกับการเรียนการสอน สามารถนําสาระ

ความรู และประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการเรียน การปฏิบัติงานดานวิชาชีพ และการดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางเหมาะสม 
 

8.  วิธีการประเมินผลและรายงานผล 

8.1  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมดานคุณนิสัยของนักศึกษาขณะเขารวมโครงการ 

8.2  อาจารยในสาขาวิชาสังเกตพฤตกิรรมการเรยีน และความประพฤตขิองนกัศกึษา 

8.3  ประเมินผลโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ท่ี รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 31,000 31,000 - Intel Core 2 Duo  T7500  

        (2.2GHz) 

     - 2048 MB DDR2-667 

     - 250 GB HDD (5400 rpm) 

     - DVD-Supermulti Double  

       (Layer Drive) 

     - 5 in 1 Card Rader 

     - 56k Fax/Modem 

     -10/100/1000 Mbps LAN 

     - 14.1” WXGA CrytalBrite  

         TFT LCD 

     - CrystalEyes Webcam 1M  

        Pixxel 

     - 1 Year warranty  

 รวม  31,000 31,000  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนานักศึกษาในแตละสาขาวิชาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เชาวปญญาและ

ความคิด 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาพบวานักศึกษามีความตองการไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความรูและทักษะ เชาว ปญญา และความคิดเพ่ือการสรางประสบการณและบุคลิกใหเหมาะสมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม

และการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ใหเปนผูมีเหตุผล มีความคิด รับผิดชอบ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

และสามารถพัฒนาตนเองใหกาวหนาขึ้นไดอยางย่ังยืน  

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ  

2.2  เพ่ือใหความรู ความคิดและความเขาใจแกนักศึกษาในทางที่เหมาะสม  

2.3  เพ่ือสงเสรมิศกัยภาพของปญญา และความสามารถของนกัศกึษาแตละคน  

2.4  เพ่ือสรางวัฒนธรรมของการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ถูกตองแกนักศึกษา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.3 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความคิดและสติปญญาเพ่ิมขึ้นทุกคน  มีพฤติกรรมที่

เหมาะสมทางวัฒนธรรมไทย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคน 1,300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรู  ความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ระดบัมาก 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 76.92 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-18 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  วางแผนกิจกรรม             

      -  จัดทําตารางปฏิบัติและจัดหาวัสดุอุปกรณ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

  -  สงเสริมกีฬา             

  -  กิจกรรมวันสําคัญ             

  -  ประกวดทกัษะตางๆ               

  -  อบรมใหความรู              

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  สอบถามความคดิเหน็             

    -  บันทึกพฤติกรรม             

 

6.  งบประมาณ 100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาวัสดุ  

        -   คาวัสดุ  (จัดซ้ือจัดจาง) 100,000 

รวม 100,000 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษามีความรู คุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

สรปุเอกสารรายงานขอมูลและขอเสนอแนะ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาคณุภาพดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกบันกัศกึษา 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันนักศึกษาไมคอยกระตือรือรนในดานการศึกษาหาความรู  มักจะใชเวลาวางไปทําในส่ิงที่ไมเปน

ประโยชน  ทําใหความรูทางดานวิชาการลดถอยลงเปนอยางมาก  วิธีการแกปญหาจึงควรมีการจัดสอนเสริมความรูให

นักศึกษาในชวงเวลาที่วางจากการเรียน  โดยจัดใหนักศึกษารุนพ่ีที่มีความรูถายทอดใหรุนนอง 

2.  วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการศึกษาเพ่ิมเติม 

2.2 เพ่ือสรางประสบการณในการถายทอดความรูใหกับรุนพ่ี  

2.3 ประสิทธิภาพดานความรูของนักศึกษา  

2.4   ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาภายในคณะฯ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 2  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นักศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น  และรูจักการใชเวลาวางที่เปนประโยชน อันจะสงผลถึงคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษารุนพ่ีสอนนอง 24 คน 

  ผลิตเอกสารประกอบการสอน 12 รายวิชา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น และมีเอกสารประกอบการเรียนเสริม รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 4,166.66 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดการเรียนการสอน             

- ผลิตเอกสาร             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-24 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

             

 

6.  งบประมาณ 100,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาตอบแทน 70,000 

-   คาตอบแทนการสอน 70,000 

คาวัสดุ 30,000 

-   คาเอกสารประกอบการสอน 30,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น  และรูจักการใชเวลาวางที่เปนประโยชน อันจะสงผลถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  ความรูของนักศึกษา 

 8.2 วิธีการสอนของนักศึกษารุนพ่ี 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (25)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาศกัยภาพงานกิจการนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

งบประมาณ 80,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น  จําเปนตองพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางวิชาการ ฝก

ประสบการณทางวิชาชีพ  การสรางทักษะในสวนตางๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ  ดังนั้นจึงควรจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาในทุกๆ ดาน  เพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงคของทองถ่ินและสังคม 

2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยสงเสริมการจัดอบรมทักษะเสริมความรูทางวิชาการ  

วิชาชีพ  และพัฒนาบคุลิกภาพ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาไดรบัการอบรมเสรมิความรูทางวิชาการ  วิชาชีพ  และพัฒนาบคุลิกภาพ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาเขารวมการอบรม 1,942 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรู เพ่ิมพูนทักษะในดานตางๆ จากการเขาอบรมเสริม

ความรู และวิชาชีพเพ่ิมมากขึน้ 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 41.19 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-25 
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6.  งบประมาณ 80,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

คาวัสดุ  

-    คาวัสดกุารศกึษา 40,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

รวม 80,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นกัศกึษาไดรบัการอบรมเสรมิความรูทางวิชาการ  วิชาชีพ  และพัฒนาบคุลิกภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินผลจากความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมของนกัศกึษา 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

 8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาการเรยีนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

งบประมาณ 40,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนวิธีการศึกษาที่ตองการใหนักศึกษาไดรับความรูอยางรอบดาน ทั้งโดยการสราง

ส่ือการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาทักษะทางวิชาการแกอาจารยและนักศึกษาของสาขาวิชา ซ่ึงตองใชวัสดุอุปกรณที่

จําเปนในการดําเนินงาน เพ่ือเปนการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสาขาวิชาใหเกิดความคลองตัว และเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรยีน การสอนของสาขาวิชา 

2. วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

2.2   เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของสาขาวิชาใหมีความคลองตัว 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี   1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 (ระบุผลผลิต) การบรหิารจดัการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีความคลองตวัมากย่ิงขึน้  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : คณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดรบัวัสดอุุปกรณในการ

บรหิารจดัการ  และการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน 

จํานวน 6 ทาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : การบรหิารจดัการภายในสาขาวิชา  และกระบวนการเรยีนการสอน

ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,666.66 บาท 

 

5.   การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2551 พ.ศ.  2552 

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

ขั้นเตรียมการ 

-  ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

            

ขั้นดําเนินงาน 

-  ดาํเนนิงานตามโครงการ 

            

ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

-  ประเมินโครงการ 

            

รหสังบประมาณ       1-1-0409-2-26 
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6.  งบประมาณ 40,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาใชสอย 13,000 

-   คาจางพิมพเอกสาร 3,000 

-   คาจางถายเอกสาร 10,000 

คาวัสดุ 27,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 27,000 

รวม 40,000 

* หมายเหต ุ  ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 

 

7.   ผลคาดวาจะไดรับ 

การบรหิารงานของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีความคลองตวั สามารถพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนและการ

จัดกิจกรรมของสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.  วิธีการประเมินผลและรายงานผล 

ประเมินผลจากการเรยีนการสอนของอาจารยในสาขาวิชา 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

 8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนานกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

งบประมาณ 115,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การเรยีนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดมกีารจดักระบวนการเรยีนการสอนตลอดหลักสูตรโดยอาศยั

กิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจของนักศึกษา มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางคุณนิสัยที่ดีสําหรับ

นกัศกึษา และการเปนนกัพัฒนาทีด่ ีมีการฝกทกัษะกิจกรรมตาง ๆ  มีประสบการณตรงดานกระบวนการจดัการในงานการ

พัฒนาชุมชน จากกิจกรรมการศกึษาดงูาน ตลอดจนมีการเตรยีมพรอมการเขาสูตลาดแรงงานของนกัศกึษา ทัง้นีเ้พ่ือให

นักศึกษาไดนําความรู ความเขาใจ และประสบการณที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชนกับการเรียน  การสอน การทํางาน และ

การดําเนินชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสม 

2.  วัตถุประสงค 

2.5 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ กระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

2.6 เพ่ือใหนกัศกึษาฝกทกัษะการบรหิารจดัการดานการพัฒนาชุมชน 

2.7 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเทคนิควิธี กระบวนการ และการบริหารจัดการดานการพัฒนาชุมชนโดย

อาศัยประสบการณตรง 

2.8 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางคุณนิสัยที่จําเปนสําหรับนักศึกษา ในการเปนนักพัฒนา ตลอดจนการอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคม 

3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี   1.1 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 (ระบุผลผลิต)นกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรยีนการสอน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไดรบัการพัฒนาในดานตาง ๆ  

ประมาณ คนละ 2-3 โครงการ 

160  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และคุณนิสัยของนักพัฒนา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 718.75 บาท 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0409-2-27 
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5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2551 พ.ศ.  2552 

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

ขั้นเตรียมการ 

-  ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

            

ขั้นดําเนินงาน 

  ดาํเนนิการจดักิจกรรมตาง ๆ  

ตามแผนงานทีก่าํหนด 

            

ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

  ประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

            

 

6. งบประมาณ  115,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 115,000 

คาตอบแทน 6,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร 6,000 

คาใชสอย 63,000 

-   คาเชารถ 40,000 

-   คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 23,000 

คาวัสดุ 15,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

-   คาจางทาํเอกสาร 5,000 

ครุภัณฑ 31,000 

-  คอมพิวเตอรโนตบุค 31,000 

รวม 115,000 

* หมายเหต ุ  ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 
 

7.  ผลคาดวาจะไดรับ 

นกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีความรู ความเขาใจ กระบวนการเรยีนการสอนของสาขาวิชา มีการพัฒนา

บุคลิกภาพและคุณนิสัย มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือกอใหเกิดทักษะที่สอดคลองกับการเรียนการสอน สามารถนําสาระ

ความรู และประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการเรียน การปฏิบัติงานดานวิชาชีพ และการดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางเหมาะสม 
 

8.  วิธีการประเมินผลและรายงานผล 

8.1  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมดานคุณนิสัยของนักศึกษาขณะเขารวมโครงการ 

8.2  อาจารยในสาขาวิชาสังเกตพฤตกิรรมการเรยีน และความประพฤตขิองนกัศกึษา 

8.3  ประเมินผลโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ท่ี รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 31,000 31,000 - Intel Core 2 Duo  T7500  

        (2.2GHz) 

     - 2048 MB DDR2-667 

     - 250 GB HDD (5400 rpm) 

     - DVD-Supermulti Double  

       (Layer Drive) 

     - 5 in 1 Card Rader 

     - 56k Fax/Modem 

     -10/100/1000 Mbps LAN 

     - 14.1” WXGA CrytalBrite  

         TFT LCD 

     - CrystalEyes Webcam 1M  

        Pixxel 

     - 1 Year warranty  

 รวม  31,000 31,000  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (28)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาและสงเสริมคุณภาพนักศึกษาและคณาจารยสาขาวิชานิติศาสตร 

งบประมาณ 90,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 หนาที่ของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหกับสังคม ซ่ึงบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นยอมเกิดจากการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหสําเร็จซ่ึงหนาที่แลว  สาขาวิชานิติศาสตร  จึงตองพัฒนา

ทั้งนักศึกษา คณาจารย ส่ือ และอุปกรณตลอดจนวัสดุสํานักงาน  โดยจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาเพ่ือเสริม

ทกัษะทางการศกึษากฎหมายของนกัศกึษาและพัฒนาคณาจารยในสาขาวิชานติศิาสตรใหมคีวามรู ความเช่ียวชาญใน

กฎหมายตางๆ ซ่ึงจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป  ตลอดจน

จดัหา ซ้ือ อุปกรณ และวัสดสํุานกังานอยางเหมาะสมและพอเพียง 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับการเรียนใน

สาขาวิชานติศิาสตร 

 2.2  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิ  

 2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเปดโลกทัศนดวยการศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับหลักวิชาที่เรียน  

 2.4  เพ่ือใหนักศึกษามีเปาหมายสําหรับประกอบวิชาชีพ  

 2.5  เพ่ือใหคณาจารยไดรับการพัฒนาและไดปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

 2.6  เพ่ือใหมีส่ือ อุปกรณ และวัสดุสํานักงาน ที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมแกเนื้อหาวิชานิติศาสตร

อยางเพียงพอ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.4 

(ระบุผลผลิต)  การอบรม – สัมมนา วิชาการทางนติศิาสตร การศกึษาดงูาน  การจดักิจกรรมวิชาการ  การเขารวม

อบรม  ประชุม  สัมมนา  วิชาการทางกฎหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : 1.  นักศึกษาไดเขาอบรม – สัมมนา จาํนวน 2 ครั้งๆ จํานวน 100 คน 

  2.  นกัศกึษาไดศกึษาดงูาน  จาํนวน 2 ครั้งๆ จาํนวน  80 คน 

  3.  นกัศกึษาไดจดักิจกรรมทางวิชาการ  จาํนวน 2 ครั้งๆ จํานวน 400 คน 

  4.  คณาจารยไดรับการพัฒนาโดยเขารวมประชุม  จํานวน 3 ครั้ง  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษาและคณาจารยไดรบัความรู ความเช่ียวชาญในกฎหมายตางๆ ซ่ึง

จะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ของสังคมโดยทั่วไป   

 

 

รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  155.17 บาท 

รหสังบประมาณ       1-1-0410-2-28 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- จัดทําหลักสูตรการอบรม             

- ทาบทามวิทยากร             

- จดัหาสถานทีศ่กึษาดงูาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดการอบรม – สัมมนา             

- ศกึษาดงูาน             

- จดักิจกรรมทางวิชาการ             

- เขาอบรม ประชุม สัมมนา             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลจากแบบสอบ             

       -      รายงานผลตอผูบังคับบัญชา             

             

 

6.  งบประมาณ  90,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 90,000 

คาตอบแทน 10,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

คาใชสอย 62,000 

-   คาอบรม (สําหรับคณาจารย หลักสูตรละไมเกิน 5,000 บาท)            10,000 

-   คาเชารถ 24,000 

-   คาอาหารและเครื่องดื่ม 16,000 

-  คาจางทาํเลมเอกสาร 3,000 

-   คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก และพาหนะ 3,000 

-   คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเดินทาง 3,000 

-   คาของที่ระลึก 2,000 

-   คาเชาสถานที่ 1,000 

คาวัสดุ 18,000 

-   คาวัสดุตํารา 8,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

รวม 90,000 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษา มีความรู ความสามารถ และทักษะตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค สําหรับการเรียนใน

สาขาวิชานติศิาสตร 

 7.2   คณาจารยไดรับการพัฒนาและไดปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 8.2  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษา  

 8.3  สังเกตรปูแบบการสอนของคณาจารย  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (29)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   ศกึษาดงูานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

งบประมาณ 20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ  ภาคปกต ิ
  
 

1.  หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคมใหเปนนักพัฒนาที่ดี มีความรู มีนิสัยใฝรู  มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง  และสวนรวม เกิดจติสํานกึในการธํารง สงเสรมิ วัฒนธรรมของชาต ิและเปนผูทีม่โีลกทศัน และวิสัยทศัน                       

ทีก่วางไกลนัน้ นอกจากการจดัการศกึษาในช้ันเรยีนตามกระบวนการสอนของหลักสูตรแลว  กิจกรรมศกึษาดงูานหรอื  

ทัศนศึกษานับเปนกิจกรรมที่ชวยสรางเสริมความรูและประสบการณตรงใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณที่กวางขวาง  

 2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเห็นประโยชนของการฝกทักษะการทํางานอยางเปนระบบ ฝกความมีวินัยในตนเอง และการ

มีความรับผิดชอบตอหมูคณะ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 1.4 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมเขารบัการศกึษาดงูาน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จาํนวนนกัศกึษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมทีเ่ขาโครงการศกึษาดงูาน 60 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความรู  ในการศกึษาดงูานมากขึน้ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 333.33 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  สํารวจความตองการของ             

        นกัศกึษาในสาขาวิชา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  นกัศกึษาเขาศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  รายงานผูตอผูบังคับบัญชา             

    -   ประเมินผลกิจกรรมการศึกษาดูงาน             

รหสังบประมาณ       1-1-0417-2-29 
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6.  งบประมาณ 20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาใชสอย 20,000 

-   คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 20,000 

รวม 20,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมไดรับการศึกษาดูงาน และนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการเรียนการสอน 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินผลการศกึษาดงูานจากการใชแบบประเมินผล  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (30)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาสาขาวิชาภาษาไทย       

งบประมาณ 10,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดกระบวนการเรียนการสอนถือเปนส่ิงที่มีความสําคัญ แตหากขาดความพรอมทางดานวัสดุ อุปกรณที่สําคัญ

ในการเรียน  มักจะสงผลกระทบตอความเขาใจหรือระบบการเรียนได ดังนั้นทางสาขาวิชาภาษาไทย จึงเล็งเห็นความสําคัญ

ที่จะจัดซ้ือวัสดุตางๆ ใหเพียงพอกับความตองการ 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุมาใชในการเรียนการสอน 

 2.2  เพ่ือพัฒนาศกัยภาพดานการเรยีนการสอน  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1  ขอท่ี 1.4  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  การจัดซ้ือวัสดุตามจํานวนงบประมาณ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : สาขาวิชาภาษาไทยสามารถจดัซ้ือวัสดนุาํมาใชในการเรยีนการสอน 50  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : วัสดุนํามาใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 200 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ประชุมวางแผน             

 -  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดซ้ือวัสดุตามความตองการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0408-2-30 
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6.  งบประมาณ 10,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 10,000 

คาวัสดุ 10,000 

-  วัสดุสํานักงาน 10,000 

รวม 10,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  มีวัสดเุพียงพอตอความตองการ 

 7.2  เกิดการพัฒนาศกัยภาพดานการเรยีนการสอน  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 สอบถามความพึงพอใจ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (31)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาคณุภาพนกัศกึษาสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

งบประมาณ 135,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 คณุลักษณะของบณัฑิตสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร มีความสําคญัมาก  เปนตวัช้ีวดัคณุภาพการจดัการเรยีนการ

สอนและการมีงานทาํของบณัฑิต  สาขาวิชาจงึไดจดัทาํโครงการพัฒนานกัศกึษาขึน้ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีลักษณะอันพึงประสงคโดยเฉพาะความเปนผูนํา  

2.2 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู  ความสามารถและสามารถประยุกตใชความรูกับสภาพความเปนจริงของสังคม 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1 ขอท่ี 1.4  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดรับการพัฒนาใหมีลักษณะอันพึงประสงคโดยเฉพาะความ

เปนผูนํา และมีความรู  ความสามารถและสามารถประยุกตใชความรูกับสภาพความเปนจริงของสังคม 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีลักษณะอันพึงประสงค

โดยเฉพาะความเปนผูนํา 

600  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีลักษณะอันพึงประสงค

โดยเฉพาะความเปนผูนํา เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 225 บาท 

 

5. การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

      -  เสนอและขออนุมัติโครงการ             

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0403-2-31 
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ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

1) จัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม     

2) กิจกรรมกีฬาสานสัมพนัธ 1 วัน 

3) ศึกษาดูงานที่เก่ียวกับ 

    สาขาวิชา   1  วัน 

4) จัดการปจฉิมนิเทศใหกับ  

    นกัศกึษาทีจ่ะจบการศกึษา   

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

   -  สรุปผล             

   -  ประเมินผลการจัดโครงการ             

 

6.  งบประมาณ  135,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทน 7,200 

     -  คา วิทยากร (2  คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง) 7,200 

คาใชสอย 125,800 

     -  คาสถานที ่  3,800 

     -  คาเชารถยนต   5  คนั  ๆ  ละ 11,000  บาท  55,000 

     -  คาอาหารกลางวัน   26,000 

     -  อาหารวาง   21,000 

     -  คาเอกสาร   20,000 

คาวัสดุ 2,000 

      -   คาวัสดสํุานกังาน 2,000 

รวม 135,000 

* หมายเหตุ ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลิกภาพและคุณสมบัติของนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาไดตามวัตถุประสงคของสาขาวิชา 

8.   การประเมินโครงการ 

 8.1   การตอบรบัจากสังคมทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั 

 8.2   จากแบบสอบถาม และการวัดผล ประเมินผลของโครงการ  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (32)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาการเรยีนการสอนนกัศกึษาตางชาต ิ    

งบประมาณ 3,034,100  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญมากตอผูเรียน  การจะใหผูเรียนเกิดการพัฒนาที่ดีไดนั้นจึงตองมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  สรางความพรอมใหกับผูเรียนใหมีสภาพการเรียนที่เหมาะสม  โดยเฉพาะนักศึกษาตางชาติ จะตอง

ไดรับการพัฒนา การจัดการพัฒนาและสรางประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนของนกัศกึษาตางชาต ิ

2.2  เพ่ือเสริมประสบการณใหกับนักศึกษาตางชาต ิ

 2.3  เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุที่เพียงพอในการเรียนการสอน  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   4   ขอท่ี  4.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)    นกัศกึษา  316  คน มีการพัฒนาทางดนการเรยีนการสอน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : พัฒนาการเรยีนการสอนของนกัศกึษาตางชาต ิ 316  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษาตางชาตเิกิดการพัฒนา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 9,601.58 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ประชุมวางแผน             

       -  เขียนโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

    -   ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    -  ประเมินผลและรายงานผล               

รหสังบประมาณ       1-1-0408-2-32 
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 6.  งบประมาณ      3,034,100 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 3,034,100 

    คาตอบแทน 1,722,000 

    -   คาตอบแทนการทาํงานของเจาหนาที ่ 72,000 

    -   คาตอบแทนการสอน 1,650,000 

     คาใชสอย 988,200 

     -   คาเชารถ 960,000 

     -   คาเบี้ยเล้ียง 9,000 

     -   คาที่พัก 19,200 

     คาวัสดุ 130,000 

     -   วัสดุสํานักงาน 30,000 

     -   คาชุดการแสดง 30,000 

     -   คาหนังสืออนุสรณนักศึกษาจีน 70,000 

งบลงทุน  

  คาครภุณัฑ 193,900 

      -   คอมพิวเตอรโนตบุค  3  เครื่อง 123,000 

      -   คอมพิวเตอร PC  2 เครื่อง 40,000 

      -   เครื่อง visual  1  เครื่อง         30,900 

รวม 3,034,100 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นกัศกึษาไดพฒันาดานการเรยีนการสอน 

 7.2  นักศึกษาไดรับประสบการณนอกหองเรียน  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

แบบสอบถาม  สังเกตพฤติกรรม 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ 

ที่ 
รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 คอมพิวเตอรสําหรับ

ประมวลผล 

2 เครื่อง 20,000 40,000 -  Core 2 Duo E7200 ( Box,Ingram/Synnex) 

 - ASUS P5N-MX (Synnex) 

- DDR2 (800) 1GB. CorSair (OEM) 

- SATA-II 160 GB Western (5Y, by 

Authorized AGER)  

- Onboard 

- DVD ROM (Black,B/P) View Max 

- LCD 17” SAMSUNG (740 NW) B 

- XLaser Combo Mouse BNL (BL-9261c) 

B/R 

- PS/2 Keyboard Logitech (413) B 

- ATX Case C8526-2 B/S 

 - Internal Card Reader 45 in 1 Samsung 

- SPK 2w. Creative SBS-A30 (Black) 

2 เครื่อง Visual  1 เครื่อง 30,900 30,900 - AVerMedia   AVerVision300i 

- อุปกรณสรางสัญญาณภาพ  1/3”CCD 

- จํานวนรวมของพิกเซล 850,000 

- ระบบการซูมภาพแบบ 8X Digital 

- มีหนวยความจํา 32MB 

- สามารถเก็บภาพไวในหนวยความจําได  

  80 ภาพ 

- DVI พอรทสําหรับสัญญาณดิจิตอล 

- รับ-สง สัญญาณภาพระหวางเครื่อง

คอมพิวเตอรผานสาย USB 

- น้ําหนัก 1.9   
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ลําดับที่ รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

3 คอมพิวเตอรโนตบุค  1  เคร่ือง 33,000 

 

 

33,000 

 

 

- Intel CoreTM 2 Duo Processor T5750 (2.0 

GHz , 2MB L2cache,800 MHz FSB) Mobile 

Intel GM965 Express chipset 
- 1024 MB DDR2-667 (Max 4GB) 
- 14.1”WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD 

(1280x800 Pixel)/S-Video Out  
- Intel GMA X3100 251 MB  
- 250 GB (5400rpm) 
- DVD Super Multi Double layer 5-in-1 card 

reader 
- Dolby Home theater audio 

- 2.6 kg 

- 56 K Fax/Modem 

- 10/100/1000 Mbps LAN 

- InviLink Nplify wireless 5X  

- Bluetooth 2.0+EDR 

4 คอมพิวเตอรโนตบุค  2 เคร่ือง 45,000 90,000 -  Intel Core 2Duo Processor T5750 (2.0 GHz, 

2 M L2 Cache) 

-  DDR2 667 1024 MB(1024MBx1) 

-  160 GB Hard Drive 5400rpm (Serial ATA) 

-  13.3 นิ้ว WXGA High-definition BrightView 

WideScreen Display 

-  NVIDIA NB8M-GS with 256 MB dedicated 

video memory with upto 1023 MB video 

memory when system memory has = 2GB 

(256MB +767MB TurboCache) 1280x768 
     -  high speed 56K 10/100 LAN Ethernet 

802.11b/g Wireless LAN 

-  5-in-1 Media Reader 

-  Windows Vista Home Premium License 

-  3 x USB 2.0, 1394- 4 pins, VGA, TV-out (S-

Video), Headphone Jack, Mic In, Express Card 

Slot ,PCMCIA , Expansion Port 3, HDMI Port, 

ฯลฯ 

-  Integrate Bluetooth 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (33)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งบประมาณ 400,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปจจบุนัมีการแขงขนัทางดานการศกึษาคอนขางสูง  มีการนาํเสนอศกัยภาพของหนวยงานและสถาบนัใน

รูปแบบตางๆ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปนหนวยงานที่มีจุดแข็งในสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตร  แตนักศึกษา

เริ่มลดลง  ทําใหทรัพยากรที่จะนํามาบริหารงานขาดแคลน  จําเปนตองมีการประชาสัมพันธ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือนาํเสนอศกัยภาพสาขาวิชาของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.2  เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักศึกษา 

2.3  เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี  1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   สังคมไดรับรูบทบาทและศกัยภาพในดานการศกึษาของคณะมนษุยศาสตรแล ะสังคมศาสตรมาก

ขึ้น  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ิมขึ้นในปการศึกษา 2552 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : ออกแนะแนวตามโรงเรียนตางๆและ ทําโปสเตอรโฆษณาหนังสือพิมพ

ทองถ่ิน 15 ปาย 

10 โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : สังคมไดรับรูบทบาทและศักยภาพของคณะฯ มากขึ้นจํานวนนักศึกษา

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 30 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  40,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

       -     ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-33 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 ประเมินผลโครงการ             

 

6.  งบประมาณ 400,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 400,000 

คาวัสดุ 360,000 

-  ทําโปสเตอร ขนาด A2 80,000 

-  ทาํปายไวนวิขนาด 4x5 เมตร 200,000 

-  ลงโฆษณาหนังสือพิมพ 70,000 

-  คาเอกสารประกอบการแนะแนว 10,000 

คาใชสอย 40,000 

-  คาเบีย้เล้ียง และยานพาหนะ 40,000 

รวม 400,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  สังคมไดนับรูบทบาทและศักยภาพในดานการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตรมากขึ้น 

7.2  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพ่ิมขึ้นในปการศึกษา 2552 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินจากจํานวนเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาใหม  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (34)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาสาขาวิชาสูความเปนเลิศ 

งบประมาณ 50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ภายในป 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู เปนที่ยอมรับใน

ระดบัชาต ิและนานาชาต ิหนึง่คณะตอหนึง่สาขาวิชา  โดยคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกาํหนดการพัฒนา

สาขาวิชาสูความเปนเลิศคอื สาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทองเทีย่ว  

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือผลิตบณัฑิตนาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทองเทีย่ว เปนสาขาวิชาพัฒนาสูสากล ใหมี

คณุภาพมาตรฐานระดบัสากล 

2.2 สรางและผลิตผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมในสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ใหเปนสาขาวิชาที่พัฒนาสูสากล 

2.3 ใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเปนเลิศกับประชาคมทุกระดับ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  พัฒนาศกัยภาพเชิงลึกแกนกัศกึษา อาจารย และสรางเว็บไซด 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : พัฒนาศกัยภาพเชิงลึกใหแกนกัศกึษา และพัฒนาศกัยภาพอาจารยพรอม

ทั้งไดเว็บไซด  1  เว็บไซด 

256  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ศักยภาพที่พัฒนาของนักศึกษาดานทองเที่ยวและโรงแรมรวมทั้ง

ศกัยภาพทางวิชาการอาจารยมากขึน้ 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 10  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 195.31 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-34 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ประชุมดาํเนนิการ             

 -  ติดตอประสานงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  สรางเว็บไซด             

     -  จดัอบรมพัฒนาศกัยภาพ              

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    -  ประเมินเว็บไซด             

-  ประเมินจากผลงานนักศึกษาและอาจารย             

 

6.  งบประมาณ 50,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000 

คาวัสดุ 15,000 

-  คาจางทําเว็บไซด 15,000 

คาใชสอย 35,000 

-  คาจัดอบรมทักษะทางดานทองเที่ยวและโรงแรมเชิงลึกใหแกนักศึกษา 25,000 

-  คาดาํเนนิการพัฒนาศกัยภาพของอาจารยในสาขาวิชาฯ 10,000 

รวม 50,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ไดเว็บไซดสาขาวิชาทีม่คีณุภาพในระดบัมาตรฐานนานาชาต ิ

7.2  ไดการพัฒนาศกัยภาพของนกัศกึษาใหเกิดผลงานในระดบัประเทศ 

7.3  ไดการพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหเปนที่ประจักษ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   ประเมินเว็บไซดจากผูประเมินทั่วไป 

8.2   ผลงานของนกัศกึษา 

8.3   ผลงานของอาจารย 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (35)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 

งบประมาณ 200,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจดัการศกึษามีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจ การเมือง  และสังคม  ดงันัน้การจดัการเรยีนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย  ตามการเปล่ียนแปลงของสังคม 

2.2   เพ่ือคณุภาพการศกึษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 1.1  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : ปรับปรุงหลักสูตร 5 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับมาก รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 40,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  เสนอโครงการพัฒนาพัฒนาหลักสูตร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  พัฒนาหลักสูตร วิพากษ             

        และเสนอขออนมุตัติอสภาฯ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ความพึงพอใจจากแบบสอบถาม             

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-35 
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6.  งบประมาณ 200,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

คาใชสอย 100,000 

-  คาเบีย้เล้ียง ทีพ่กั และยานพาหนะ 100,000 

คาวัสดุ 100,000 

-  วัสดกุารศกึษา 60,000 

-  วัสดสํุานกังาน  40,000 

รวม 200,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  หลักสูตรมีความทันสมัยทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

7.2  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสูงขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (36)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม    ปฐมนเิทศ   สัมมนาและนเิทศการฝกประสบการณวิชาชีพแกนกัศกึษา  

งบประมาณ     45,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดเห็นถึงความสําคัญในการแนะนําใหความรูเบื้องตน

แกนกัศกึษา  จากการจดัปฐมนเิทศและสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือนกัศกึษาโดยเฉพาะ ช้ันปที ่1 มีความเขาใจ

และไดเตรียมตัวกอนการฝกประสบการณจริง ซ่ึงทางสาขาวิชาไดมีการใหนักศึกษาออกฝกประสบการณ โดยทุกปอยาง

ตอเนื่อง  โดยมีการออกนิเทศนักศึกษาตามที่ฝกงาน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะ และปรับใชตอไปในการ

ทํางานในอนาคต  

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหนักศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติงานดานการฝกประสบการณ รวมทั้งการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย  

 2.2  เพ่ือเขาใจ ขอเสนอแนะและปญหาโดยตรงจากนกัศกึษาและหวัหนางานจากสถานประกอบการจรงิ เพ่ือการ

พัฒนานกัศกึษาและการเรยีนการสอนในอนาคต  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 1.3  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  สรางความรูความเขาใจใหแกนักศึกษา 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : นกัศกึษาเขารบัการปฐมนเิทศ   สัมมนาและการฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 250 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความเขาใจในการเตรยีมตวักอนการฝกประสบการณและไดรับ

ประสบการณจริงจากการฝกปฏิบัติจากสถานประกอบการจริง 

 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 10  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 180  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  ประชุมวางแผน             

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-36 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  ดําเนินงานปฐมนิเทศ สัมมนา             

       -  ตดิตอสถานประกอบการ             

       -  นกัศกึษาออกฝกงาน              

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  นิเทศนักศึกษา             

 

6.  งบประมาณ 45,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 45,000 

คาใชสอย 43,500 

-   คาเดนิทางในการนเิทศนกัศกึษา 25,000 

-   คาอาหาร 15,400 

-   คาสถานที่ 2000 

-   คาของที่ระลึก 800 

-   คาซักผา 300 

คาวัสดุ 1,500 

-    คาใบประกาศ /แฟม 1,500 

รวม 45,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษาไดเขาใจรับรูแนวทางในการปฏิบัติตัวกอนการออกฝกประสบการณ 

 7.2  นกัศกึษาไดรูความตองการจากสถานประกอบการณ  

 7.3  อาจารยไดทราบถึงขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนานกัศกึษา 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  แบบสอบถามการสัมมนา  
 8.2  การออกนเิทศนกัศกึษา  
 8.3  การประเมินผลจากสถานประกอบการ  
 8.4  รายงานออกฝกงานของนกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (37)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   ศกึษาดงูานของนกัศกึษาสาขาวิชาศลิปกรรม 

งบประมาณ 20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 นกัศกึษาสาขาวิชาศลิปกรรม ศกึษาความรูทางศลิปะและการออกแบบเพ่ือใหเกิดความคดิสรางสรรคและการ

ออกแบบ  การศกึษาภายในมหาวิทยาลัยอยางเดยีวไมเพียงพอ  การเรยีนรูจากโลกภายนอกก็มคีวามสําคญัไมยิง่หยอนกัน 

การไดเห็นสุขภาพแวดลอมทางดานศิลปะและการออกแบบในโลกภายนอกปจจุบันเปนการสรางประสบการณทางการเห็น

ที่สําคัญ  เปนความรูที่เกิดจากประสบการณตรง  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการที่จะบูรณาการความรูจากประสบการณและ

ความรูภายในหองเรียน  เพ่ือนํามาพัฒนาสรางสรรคกระบวนการเรียนรูทางศิลปะและการออกแบบ 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหนกัศกึษาเกิดประสบการณทางการเหน็ในงานศลิปะและการออกแบบ 

 2.2  เพ่ือใหนักศึกษาไดแนวคิดในการสรางสรรคศิลปะและการออกแบบ  

 2.3  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดการเรียนรู 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.3   

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาเกิดประสบการณทางศลิปะและการออกแบบ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาพัฒนาความสามารถทางความคดิสรางสรรค ทกัษะทางศลิปะ

และการออกแบบ  

30  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความสนใจการสรางสรรคงานศลิปะและการออกแบบ

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 666.66 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  แจงรายละเอียดการไปดูงานของนักศึกษา             

-  ทําหนังสือขออนุญาตผูปกครองของนักศึกษา             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0405-2-37 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  นักศึกษาไปดูงานศิลปะและการออกแบบ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    -  สอบถามผลสัมฤทธ์ิทางวัตถุประสงค

ดวยแบบประเมิน 

            

-   รายงานการประเมินผล             

 

6.  งบประมาณ  20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาใชสอย  

-   คาพาหนะ 16,000 

-   คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 4,000 

รวม 20,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   นกัศกึษาเกิดประสบการณในการเหน็งานศลิปะและการออกแบบจากแหลงสถานทีจ่รงิ 

7.2   นักศึกษาเกิดแนวคิดในการสรางสรรคศิลปะและการออกแบบ 

7.3   นกัศกึษาเกิดความสนกุสนาน เพลิดเพลินและเกิดการเรยีนรู 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 จากแบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (38)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอน 

งบประมาณ 530,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันการเรียนการสอนในบางรายวิชาไมไดเรียนโดยการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว  การเรียนการสอน

จะตองมีกิจกรรม เชน การทดลอง  การฝกปฏิบัติ เปนตน ดังนั้นอาจจะตองใชวัสดุ อุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือ

คุณภาพและประสิทธิภาพของผูเรียน 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ตองมีส่ือวัสดุประกอบการสอน 

2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนใหนักศึกษา  

2.3  เพ่ือคณุภาพการเรยีนการสอน  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี  1.4 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  พัฒนาศกัยภาพเชิงลึกแกนกัศกึษา อาจารย และสรางเว็บไซด 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จํานวนรายวิชาที่จัดทําเบิกคาวัสดุฝกของคณะฯ  100  รายวิชา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คณาจารยและนกัศกึษามีความพึงพอใจ รอยละ  85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  5,300 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ทาํโครงการ             

 -  ผูสอนทําโครงการขอใชงบประมาณ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  ผูสอนทําโครงการขอใชงบประมาณ             

     - จัดซ้ือวัสดุ             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0408-2-38 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

     -  ประเมินจากผลการเรยีนการสอน             

        ของนกัศกึษาและความพึงพอใจ             

             

 

6.  งบประมาณ 530,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 530,000 

คาวัสดุ 530,000 

    -  คาวัสดุการศึกษา 530,000 

รวม 530,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงตามกิจกรรมการเรียนการสอน 

7.2   การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินจากผลการเรยีนของนกัศกึษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4-94 

8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (39)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   จัดนิทรรศการวิชาการ 

งบประมาณ 150,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดนิทรรศการเปนกิจกรรมสําคัญที่เอ้ือโอกาสตอการแสดงออก  นักศึกษาไดแสดงความสามารถในการ            

รวมคิด  รวมสรางสรรค รวมกันปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในการจัดนิทรรศการ  ซ่ึงเปนวิธีการ

หนึ่งที่สรางเสริมความรูและประสบการณตรงใหกับนักศึกษานอกเหนือจากการเขาช้ันเรียน 

2.  วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความสามารถ  และศักยภาพในการแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

นําเสนอผลงานของตนในหลากหลายรูปแบบ 

2.2   นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและเรียนรูในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 

2.3   เพ่ือใหนักศึกษาไดประสบการณตรงและไดรับความรูเพ่ิมขึ้นจากการจัดนิทรรศการ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ  ตลอดจนมีโอกาส

ไดแสดงความรู  ความสามารถ  และศกัยภาพทางวิชาการโดยตรง 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติการจัดนิทรรศการ 150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดเรียนรูและเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงานรวมกันทุก

ขั้นตอน 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ประชุมวางแผนโครงการ             

         คณะเพ่ือเตรยีมการกําหนดกิจกรรม              

             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-39 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -   มอบหมายงานใหประธานสาขา             

     -   จัดนิทรรศการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 -   ประเมินผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ 150,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 150,000 

คาวัสดุ 150,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 60,000 

-   คาวัสดุเผยแพรโฆษณา 20,000 

-   คาวัสดกุารศกึษา 70,000 

รวม 150,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาไดเรียนรูและฝกประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ  ตลอดจนมีโอกาสไดแสดงความรู  

ความสามารถ  และศกัยภาพทางวิชาการโดยตรง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

8.2   ผลงานของนกัศกึษาในการแสดงนทิรรศการ 

8.3   แบบประเมินของผูเขาชมนิทรรศการของนักศึกษา 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (40)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งบประมาณ 60,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนการเตรียมใหนักศึกษามีความ

พรอมที่จะนําความรู ความสามารถในสาขาวิชาที่ไดศึกษาทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติตลอดหลักสูตรไปประกอบอาชีพ

และดํารงชีวิตในสังคมได  การจัดปจฉิมนิเทศจึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่เปนประโยชนชวยเสริมสรางความเขาใจ  และความ

ม่ันใจใหแกนักศึกษาที่จะจบการศึกษาไดนําไปใชภายหลังจบการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ช้ันปที่ 4  ที่จะจบการศึกษาไดมีความเขาใจ ม่ันใจใน

การใชความรูความสามารถในการไปประกอบอาชีพ  และดาํรงชีวิตในสังคม 

2.2 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษากับอาจารยในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอม  ความรู  ความม่ันใจในการ

นาํความรู  ความสามารถทีไ่ดศกึษามาตลอดหลักสูตร  ไปใชในการประกอบอาชีพดาํรงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จัดปจฉิมนิเทศใหนักศึกษา ช้ันปที่ 4 ของคณะ  1 ครั้ง/ป  500  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความรู ความม่ันใจในการออกไปประกอบวิชาชีพและ

ดํารงชีวิต มากย่ิงขึ้น 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 120 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-40 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมกรรมการบริหาร             

คณะเพ่ือเตรียมการกําหนดกิจกรรม              

2.  ขั้นดําเนินการ             

       -      ดําเนินกิจกรรมตามแผน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ 60,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 60,000 

คาใชสอย 6,000 

-   คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 6,000 

คาวัสดุ 54,000 

-   จางทาํเอกสาร 10,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 44,000 

รวม 60,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอม  ความรู  ความม่ันใจในการนําความรู  

ความสามารถทีไ่ดศกึษามาตลอดหลักสูตร  ไปใชในการประกอบอาชีพดาํรงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนเกิด

สัมพันธภาพทีด่รีะหวางนกัศกึษา  คณาจารยในคณะและมหาวิทยาลัย  นกัศกึษาไดแสดงความกตญัูกตเวทตีอคณาจารย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

      8. 2  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



 4-98 

8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (41)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สรางเครือขายบัณฑิต 

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในแตละปการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบัณฑิตที่จบการศึกษา ไมต่ํากวา 1000 คน ซ่ึงบัณฑิตที่

สําเรจ็การศกึษาสามารถไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชา และอาชีพอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของ ตลอดจนบณัฑิตทีจ่บไปแลวนัน้ ได

สรางช่ือเสียงใหกับคณะและมหาวิทยาลัย  ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

สรางเครือขายบัณฑิตกับคณะ  เพ่ือติดตามความสําเร็จและประเมินผลความตองการของบัณฑิต ซ่ึงจะสามารถปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน  ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือขายของคณะใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือจัดสรางเครือขายบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษากับบัณฑิตปจจุบัน 

2.2  เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลในการติดตามบัณฑิต  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  เครือขายบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จํานวนครั้งในการเขาชมและกรอกขอมูล 100 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผูเขาชมมีความพึงพอใจระบบเครือขายบัณฑิต/ศิษยเกาของคณะฯ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 300 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  วางแผนโครงสรางขอมูล             

-  ติดตอโปรแกรมเมอร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  จัดทําระบบขอมูล             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  จํานวนครั้งในการเขาชมและกรอกขอมูล             

รหสังบประมาณ       1-1-0414-2-41 
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6.  งบประมาณ 30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาวัสดุ  

-    คาจางออกแบบและดูแลระบบฐานขอมูลบัณฑิต 25,000 

-    คาถายเอกสาร 5,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ขอมูลและระบบฐานขอมูลเครือขายบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.2  ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการของคณะ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบฐานขอมูล 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (42)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   จัดทําวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2552 

งบประมาณ 140,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ผลงานวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญตางๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สมควรไดรับการตีพิมพใน

หนังสือวารสารประจําคณะ  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหเห็นในศักยภาพทุกดานของคณะและรายงานประจําป การจัดทํา

วารสารทางวิชาการและรายงานประจําป  จึงเปนเสนทางหนึ่งซ่ึงจะเชิดชูนักวิชาการ นักคิด นักกิจกรรมของคณะวิชาใหโดด

เดน เปนการสรางฐานทางวิชาการใหเขมแข็งเปนพลังของคณะสืบตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือจัดทําวารสารและรายงานประจําปประจําคณะวิชา 

2.2  เพ่ือรวบรวมผลงานวิชาการของบคุลากรในคณะ 

2.3  เพ่ือเปนเวทีใหบุคลากรในคณะไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นเสนอแนวคิดของตนไดอยางเต็มภาคภูมิ 

2.4   เปนการประชาสัมพันธคณะวิชา  ผูบริหาร  ตลอดจนสาขาวิชาตางๆ ไปทั่วประเทศ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   3  ขอท่ี  6 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   จะไดวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ  ประจําป 2552 2 ฉบับ 

โดยแจกจายไปยังเครือขาย คณาจารยคณะฯ คณะวิชาตางๆ หอสมุดแหงชาติ ผูมาดูงานและกรรมการบริหาร สภา

มหาวิทยาลัย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จัดทําวารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2  ฉบบั/ป 1,000  เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผูอานมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 70,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  แตงตั้งคณะกรรมการ             

 -  ประชุม วางแผน เคาโครงทศิทาง             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-42 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  ประชาสัมพันธ 10 ขอเขยีน             

 -  วางดัมม่ี /จดัพิมพ             

 -  มอบคณาจารยและเครอืขาย             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผล             

 

6.  งบประมาณ 140,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 140,000 

คาวัสดุ 140,000 

-   คาจางทําตนฉบับ 20,000 

-   คาจางทาํวารสาร  120,000 

รวม 140,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

จะไดวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ  ประจําป 2552   2 ฉบบั และรายงาน  

ประจําป 1 ฉบบั โดยแจกจายไปยังเครอืขาย คณาจารยคณะฯ คณะวิชาตางๆ หอสมุดแหงชาต ิผูมาดงูานและ

กรรมการบรหิาร สภามหาวิทยาลัย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ดจูากการตอบรบัของคณาจารย 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (43)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. 2552  (ปนน้ําใจจากพ่ีสูนอง)      

งบประมาณ 20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบําเพ็ญประโยชนเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตในอุดมคติ  การออกคายเพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก

เปนการสงเสริมคุณลักษณะที่ดีในดานการเสียสละ สรางคุณธรรมแกนักศึกษา อีกทั้งยังเปนการบริหารแกสังคมอีกดวย  

การจัดกิจกรรม ปนน้ําใจจากพ่ีสูนอง จึงเปนโครงการที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษา  

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา 

 2.2  เพ่ือบริการทางสังคมแกทองถ่ิน  

 2.3  เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นักศึกษาไดบําเพ็ญตนเปนประโยชนแกสังคม เยาวชนไดเขารวมกิจกรรมอันเปนประโยชน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาในสาขาวิชาภาษาไทย  จาํนวน 50 คนและเยาวชนในจังหวัด

เพชรบรุ ี จาํนวน 100 คน 

150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดบําเพ็ญตนเปนประโยชนแกสังคมและเยาวชนไดเขารวม

กิจกรรมอันเปนประโยชนมากขึ้น 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 133.33 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

-  ประชาสัมพันธโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

    -   ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

     -  ประเมินผล สรุปโครงการรายงานผล             

รหสังบประมาณ       1-1-0408-2-43 
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6.  งบประมาณ 20,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาใชสอย 15,000 

-  คาเชารถ 5,000 

-  คาอาหาร 4,500 

-  คารางวัล 5,500 

คาวัสดุ 5,000 

-  คาวัสดุ 5,000 

รวม 20,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นักศึกษาไดบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม 

 7.2  เยาวชนไดเขารวมกิจกรรมอันเปนประโยชน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  แจกแบบสอบถามความถึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  

 8.2  สังเกตการณมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (44)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ 

งบประมาณ 20,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  
1.  หลักการและเหตุผล 

 หองสมุดโรงเรียนประถมศึกษาเปนแหลงเรียนรูสําคัญ ที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และมีนิสัย

รักการอาน  แตโรงเรียนประถมศึกษา ครูบรรณารักษตองทําหนาที่สอนเปนหลัก  จึงไมคอยมีเวลาในการจัดการหองสมุด 

 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ  เพ่ือใหความรู พัฒนาทักษะใน

การจัดการหองสมุดและการใหบริการ  แกนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหความรูและฝกปฏิบัติในการลงทะเบียนวัสดุสารสนเทศในหองสมุด 

 2.2  เพ่ือใหความรูและฝกปฏิบัติในการจัดการงานเทคนิค  

 2.3  เพ่ือใหความรูและฝกปฏิบัติในการใหบริการวัสดุสารสนเทศ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี .......   ขอท่ี 3   

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 วัน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักเรียนชวยงานหองสมุด 40 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักเรียนมีทักษะในการจัดการหองสมุดเพ่ิมขึ้น รอยละ 75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 5  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 500 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  เชิญโรงเรียนประถมศึกษา             

         สงนกัเรยีนเขารบัการอบรม             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ             

 

รหสังบประมาณ       1-2-0411-2-44 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  แบบประเมินผล             

-  สรุปผลการจัดอบรม             

             

 

6.  งบประมาณ  20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาตอบแทน 7,500 

-  คาตอบแทนวิทยากร 7,500 

คาใชสอย 10,000 

-  คาพาหนะ 4,000 

-  คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง 4,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 2,000 

คาวัสดุ 2,500 

-  คาวัสดุสํานักงาน 2,500 

รวม 20,000 

 

* หมายเหต ุ ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  ไดนักเรียนชวยงานที่มีทักษะในการจัดหองสมุด 

 7.2  หองสมุดไดรับการพัฒนาตามระบบงานหองสมุด  

 7.3  สรางนิสัยรักการอาน  

 7.4  สรางเครือขายหองสมุดโรงเรียนในพ้ืนที่ของหองสมุดตนแบบ โรงเรียนเขื่อนเพชร อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 แบบประเมินผลการเขารบัการอบรม  และรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (45)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   นิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลปและออกแบบนิเทศศิลป 

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  
1.  หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาศลิปกรรม เปดทาํการสอนวิชาชีพทางศลิปะและการออกแบบสองแขนงวิชา คอื แขนงออกแบบ

ประยุกตศิลป และแขนงออกแบบนิเทศศิลป ในระดับปริญญาตรี  ซ่ึงมีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 นี้  

เพ่ือเปนการแสดงศกัยภาพความสามารถในสาขาวิชาชีพทัง้สองแขนงตอสังคม  สาขาวิชาศลิปกรรมจงึไดจดัใหมกีาร

แสดงผลงานของนักศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสังคมใหรับรูเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรูทางการออกแบบกับสังคมอีกแหงหนึ่ง 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือเผยแพรความรู ความสามารถทางดานออกแบบประยุกตศิลป และออกแบบนิเทศศิลปสูสังคม 

 2.2  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงออกซ่ึงความรู ทักษะ ความสามารถทางการออกแบบตอสังคม  

 2.3  เพ่ือสรางกิจนิสัย ความสามัคคี และการปฏิบัติงานเปนหมูคณะ  

 2.4  เพ่ือเผยแพรช่ือเสียงของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 3   ขอท่ี  3.2 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต) นักศึกษาไดเผยแพรผลงานออกแบบประยุกตศิลปและงานออกแบบนิเทศศิลป 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นักศึกษาแขนงออกแบบประยุกตศิลป และแขนงออกแบบนิเทศศิลป 40  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษาสามารถเผยแพรความรู ความสามารถออกแบบประยุกตศิลป

และออกแบบนิเทศศิลปเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 750 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -   ศกึษาขอมูลและรายละเอียด             

 การจัดนิทรรศการฯ             

-   แตงตั้งคณะกรรมการ             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0405-2-45 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  ดําเนินการจัดทําส่ิงพิมพ             

เพ่ือการประชาสัมพันธ             

     -  ดําเนินการจัดนิทรรศการ              

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  สอบถามนกัศกึษาและผูเขาชม             

นิทรรศการดวยแบบสอบถาม             

-  สอบถามคณาจารยสาขาวิชา             

 

6.  งบประมาณ  30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 5,000 

-   คาใชจายในการจดัสถานที ่ 5,000 

คาวัสดุ 25,000 

-  จัดทําสูจิบัตร 20,000 

-  จัดทําส่ิงพิมพประชาสัมพันธ 5,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  นกัศกึษาไดเผยแพรความรู ความสามารถทางงานออกแบบประยุกตศลิป และงานออกแบบนเิทศศลิป 

 7.2  นักศึกษาเกิดกิจนิสัย ความสามัคคีและการปฏิบัติงานเปนหมูคณะ  

 7.3  สาขาวิชาศิลปกรรม เปนที่รูจักทั่วไปในสังคมมากขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1  จากแบบสอบถามของผูเขารวมชมนิทรรศการ  

 8.2  จากแบบสอบถามนกัศกึษาทีเ่ขารวมโครงการ  

 8.3  จากการสอบถามคณาจารยทีเ่ปนกรรมการโครงการฯ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (46)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   จดัทาํเอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาตาง ๆ 

งบประมาณ 548,860  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

  
1. หลักการและเหตุผล 

  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  จะทําใหนักศึกษาไดรับความรูอยางสมบูรณ ซ่ึงขึ้นอยูกับผูสอนและส่ือการเรียน

การสอน ไดแก  โสตทศันปูกรณ และเอกสารประกอบการบรรยาย ในสวนของเอกสารประกอบการบรรยายเปนเอกสารที่

ผูสอนไดรวบรวมเนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบทของผูเรียน  ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน และประหยัดเวลาในการ

คนควา  ดวยเวลาอันจํากัดจะทําใหคุณภาพการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการบรรยายของผูสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1  เพ่ือใหผูสอนไดจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายที่ตรงกับเนื้อหาวิชาในแผนการเรียน 

  2.2  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเอกสารประกอบการเรียนที่มีคุณภาพ  

  2.3  เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนทุกรายวิชา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1  ขอท่ี 2  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาและคณาจารยมเีอกสารใชประกอบการเรยีนการสอน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จํานวนรายวิชาที่จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย  100  รายวิชา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คณาจารยและนกัศกึษามีความพึงพอใจ รอยละ  85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  5,488.6 บาท 

 

5.  การดําเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -   ทาํโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ใหผูสอนทําเอกสารประกอบการบรรยาย             

             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-46 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินจากผูเรียน             

 

6.  งบประมาณ  600,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 600,000 

คาวัสดุ 600,000 

        -   คาจางทาํเอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาตางๆ  600,000 

รวม 600,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  อาจารยมคีวามม่ันใจในการสอนดวยเอกสารประกอบการบรรยายของตนเอง  
 7.2  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 
 ประเมินจากผลการเรยีนของนกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (47)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน วิจัย 

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาศกัยภาพของอาจารยดานการวิจยั 

งบประมาณ 360,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การวิจัยและการบริการวิชาการแกทองถ่ิน เปนภารกิจที่สําคัญของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นจึงควร

จดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพการวิจยัและการบรกิารทางวิชาการแกสังคม  เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพการวิจยัและการบรกิารวิชาการแกคณาจารย  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2  ขอท่ี  5 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

  (ระบุผลผลิต)  อาจารยไดรบัความรูในการพัฒนาศกัยภาพทางดานการวิจยัและการบรกิารวิชาการ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : คณาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขาอบรมอยางนอย 

1 ครั้ง 

85 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คณาจารยมีความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและการบริการ

วิชาการแกสังคมเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  4,235.29 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

             

รหสังบประมาณ       1-4-0401-2-47 



 4-111 

6.  งบประมาณ 360,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 50,000 

คาใชสอย  

-  คาอาหารวาง อาหารกลางวัน 90,000 

คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 100,000 

-  คาจดัทาํเอกสาร 120,000 

รวม 360,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

อาจารยไดรบัความรูในการพัฒนาศกัยภาพทางดานการวิจยัและการบรกิารวิชาการ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินผลจากความพึงพอใจของอาจารยที่รวมกิจกรรม 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (48)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   ศึกษาและถายทอดความรูตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงแกทองถ่ินและสังคม 

งบประมาณ 20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

โครงการพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีความสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ทําใหสังคมกินดีอยูดีขึ้น ตามสภาพของแตละสังคม  หนวยงานไดเห็นความสําคัญและควรจะทําการศึกษา และถายทอด

ความรูตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงแกทองถ่ินและสังคม  เพ่ือเปนการสงเสริมโครงการพระราชดําริให

กวางขวางและเขาถึงสังคมมากขึน้ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือศึกษาโครงการในพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  เพ่ือถายทอดความรูโครงการพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงแกทองถ่ินและสังคม  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2  ขอท่ี  7 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ประชาชนในทองถ่ิน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จํานวนโครงการและผูเขารับการอบรม (บุคคลทั่วไปและนักศึกษา) 40 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผูเขาอบรมและนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

รอยละ  85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 6  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 500 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- วางแผนงาน             

- ติดตอวิทยากร สถานที่             

- รับสมัครผูเขาอบรม             

2.  ขั้นดําเนินการ             

       -    จดัอบรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลความรู             

รหสังบประมาณ       1-2-0401-2-48 
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6.  งบประมาณ 20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาตอบแทน 9,600 

-   คาตอบแทนวิทยากร 12 ช่ัวโมงๆ ละ 800 9,600 

คาใชสอย 2,800 

-   คาอาหารกลางวัน 40x 50 2,000 

-   คาอาหารวาง 40x20 800 

คาวัสดุ 7,600 

-   คาเอกสาร 40 ชุด x 115 4,600 

-   คาจดัทาํปายประชาสัมพันธ 2 ปาย 1,000 

-   คาจางจัดทําปายเผยแพร 5 ปายๆ ละ 400 2,000 

รวม 20,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บุคลากรของคณะมีความรูเก่ียวกับโครงการพระราชดําริมากขึ้นในวันที่จะทําใบเผยแพรใหความรูแกทองถ่ิน

และสังคมอยางถูกตอง 

7.2  ทองถ่ินและสังคมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  ประเมินจากความพึงพอใจของผูเขาอบรมจากทองถ่ินและสังคม โดยใชแบบสอบถาม 

8.2  การสังเกตการมีสวนรวมในระหวางการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4-114 

8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (49)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   บรกิารวิชาการดานสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

งบประมาณ 10,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

   

1.  หลักการและเหตุผล 

ในการบรรลุกลยุทธตามแผนงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การบริการวิชาการแกสังคม ถือเปนส่ิง

สําคญัอยางย่ิง ในการนีส้าขาวิชาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทองเทีย่ว จงึมีเปาหมายหลักในการบรกิารวิชาการ 

เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของสาขาวิชา และสรางเครือขายภายนอกซ่ึงถือเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  ดําเนินการบริการดานวิชาการแกสังคมในดานสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  

 2.2 เพ่ือแลกเปล่ียนความรูแกกลุมคนที่สนใจดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวและไดนําไปพัฒนาตอได เชน ในสาย

อาชีพ หรอืพัฒนาชุมชน  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี  1.3 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ผูที่ไดรับความรูในดานบริการวิชาการ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ไดกลุมผูสนใจอยางนอย   จํานวน 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผูที่ไดรับความรูในการบริการวิชาการ  เกิดความรู ความเขาใจดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 

รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 6  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 200  บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ประชุมดาํวางแผน             

 -  ติดตอประสานงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  ดาํเนนิการ บรกิารวิชาการ              

        ตามความตองการของชุมชน             

 

รหสังบประมาณ       1-2-0404-2-49 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ดําเนินการประเมินโครงการ             

 

6.  งบประมาณ 10,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 10,000 

คาตอบแทน 6,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร 6,000 

คาใชสอย 4,000 

-   คาเดนิทาง 4,000 

รวม 10,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  ไดสรางเครือขายงานที่สอดคลองดานวิชาการกับภายนอก 

 7.2  ไดความรวมมือในระยะยาว  

 7.3  ไดแสดงศกัยภาพของสาขาวิชา และทาํใหสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยเปนทีรู่จกัในชุมชน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ความพอใจจากกลุมผูสนใจทีไ่ดรบัการบรกิารวิชาการ  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (50)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   บรกิารวิชาการดานการสอนภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ 22,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

   

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริการวิชาการแกสังคมถือเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงในการบรรลุกลยุทธ ตามแผนงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ในการนีส้าขาวิชาภาษาอังกฤษมีเปาหมายและหลักในการบรกิารวิชาการแกสังคม เพ่ือเปนการสนองตอ

นโยบายของมหาวิทยาลัย และยังเปนการประชาสัมพันธสาขาวิชาและคณะอีกดวย 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  ดาํเนนิการบรกิารดานวิชาการแกสังคมในดานการสอนภาษาอังกฤษใหแกบคุคล และหนวยงานตางๆ  

 2.2  แลกเปล่ียนความรูและพัฒนากลุมคนที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษในระดับที่แตกตางกัน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 3   ขอท่ี  3.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  ผูที่ไดรับความรูในดานบริการวิชาการ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : กลุมผูสนใจเขารวมการอบรมอยางนอย   จํานวน 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ไดรับความรูความเขาใจภาษาอังกฤษเก่ียวกับการทองเที่ยว รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 6  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 440  บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  ประชุมดําเนินงานวางแผน             

-  ติดตอประสานงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  ดาํเนนิการบรกิารวิชาการ             

       ตามความตองการของชุมชน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ดําเนินการประเมินโครงการ             

 

รหสังบประมาณ       1-2-0407-2-50 



 4-117 

6.  งบประมาณ  22,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 22,000 

คาตอบแทน 7,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร 7,000 

คาใชสอย 7,500 

-   คาประชาสัมพันธ 2,500 

-   คาเดนิทาง 5,000 

คาวัสดุ 7,500 

-   คาเอกสาร 5,000 

-   คาวุฒิบัตร 2,500 

รวม 22,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1  ไดสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน 

 7.2   ไดแสดงศกัยภาพของสาขาวิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยใหเปนทีรู่จกัในชุมชน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ความพึงพอใจจากกลุมผูสนใจที่ไดรับการบริการวิชาการ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (51)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งบประมาณ 860,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากรซ่ึงหมายถึงอาจารยผูทําการสอน และเจาหนาที่ที่ทําหนาที่สนับสนุน

การเรียนการสอนมีความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก  บุคลากรควรเปนผูที่มีความคิดกาวหนา  การศึกษาจึงจะพัฒนา

ไดอยางรวดเร็วและถูกทิศทาง  การพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาอบรมจึงนับไดวาเปนวิธีในการพัฒนาที่จําเปนในดาน

การศกึษาเปนอยางมาก  ทีจ่ะนาํความรูมาพัฒนาระบบการศกึษาตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถดานการสอนของอาจารย 

2.2  เพ่ือเพ่ิมความรูในดานการสนับสนุนการศึกษาของเจาหนาที ่

2.3  เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณาจารย 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี  1.2 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  อาจารยและเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : อาจารยและเจาหนาที่คณะฯ จํานวน 86 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : อาจารยและเจาหนาที่ไดรับประสบการณในการทํางานใหมๆ รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 10,000  บาท 

 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     -  เสนอแนวทางในการศกึษา             

         อบรมแกบุคลากร             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

     -   ศกึษาอบรม             

 

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-51 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

    -  ปร2ะสิทธิภาพในการ2  ทํางาน            

             

 

6.  งบประมาณ 860,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาใชสอย  

-  คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และยานพาหนะ 860,000 

รวม 860,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  อาจารยและเจาหนาที่มีความรูในการพัฒนาการเรียนการสอน 

7.2  ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 

8.2  กระบวนการสอนและการทาํงานของอาจารย 

8.3  กระบวนการทาํงานของเจาหนาที ่

8.4  รายงานผลหลังจากเขารบัการอบรม  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (52)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   ศึกษาดูงานของคณาจารยและเจาหนาที่ 

งบประมาณ 600,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  การศึกษาดูงานเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

ทําใหเขาใจหลักการในการทํางานและการสอนไดดีย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปล่ียนระบบการบริหารงานจากสถาบัน

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือศึกษาระบบการทํางานในรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

2.2   เพ่ือศกึษาในดานวิชาการ  สถานที ่และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

2.3   เพ่ือสกัดความสัมพันธของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรใหมีเอกภาพย่ิงขึ้น 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.3 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีความสัมพันธกันอยางเปนเอกภาพ  อันจะสงผลถึง

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : คณาจารยและเจาหนาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นําความรูระบบการบริหารงานมาปรับใชในคณะ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 3  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,666.66 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-52 
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6.  งบประมาณ 600,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 600,000 

คาใชสอย 600,000 

-  คาเบีย้เล้ียง คาทีพ่กั คายานพาหนะ 600,000 

รวม 600,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   นําความรูในระบบการบริหารงาน และการเรียนการสอนมาปรับใชกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

7.2   บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีความสัมพันธกันอยางเปนเอกภาพ  อันจะสงผลถึงการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   การเรยีนการสอน 

8.2   การพัฒนาองคกร 

8.3   การพัฒนาบคุลากร 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (53)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ
  

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการขององคกร จําเปนอยางย่ิงตองสรางคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหองคกร

เปนที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบการทํางานที่เปนระบบ ขั้นตอนได ซ่ึงในปจจุบัน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ไดเขามามีบทบาทตอสถาบนัการศกึษาทกุแหง โดยมุงเนนใหเกิดระบบ  กลไก หลักการควบคมุ การตรวจสอบ และการ

ประเมินผลทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินอยางตอเนื่อง คณะจึงจัดทําโครงการพัฒนา

ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา เพ่ือใหบคุลากรในคณะไดมคีวามรู ความเขาใจ และสามารถดาํเนนิงานประกันคณุภาพ

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

2.2  ใหบุคลากรของคณะมีความรูความเขาใจในงานประกัน  

2.3  เพ่ือรองรบัการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในและภายนอก  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  4  ขอท่ี  4.6 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  รายงานการประเมินตนเองระดบัสาขาวิชาและคณะ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : จํานวนโครงการอบรมและประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา

จํานวนสาขาวิชาที่ตรวจรับการประเมิน 

5 สาขา วิชา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผลการประเมินคณุภาพภายในระดบัสาขาวิชาและคณะ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 3  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 20,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

-   วางแผนงานโดยการประชุมคณะกรรมการ             

-  ติดตอผูประเมิน             

-  แจงสาขาวิชาจดัทาํรายงาน             

       การประเมินตนเอง             

รหสังบประมาณ       1-1-0401-2-53 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  ประเมินการประกันคุณภาพ             

         ระดบัสาขาวิชา             

-   ประเมินคุณภาพระดับคณะ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  รายงานผลระดบัสาขาวิชา             

-  รายงานผลระดับคณะ             

 

6.  งบประมาณ 100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทน 12,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 12,000 

คาใชสอย 28,800 

-  คาอาหาร 80 คน x 50 x 2 วัน x 2 ม้ือ 16,000 

-  คาเชารถ 80 คน x 20 x 2 วัน x 4 ม้ือ 12,800 

คาวัสดุ 56,000 

-  คาถายเอกสาร 12 สาขาวิชา 36,000 

-  คาจางทํารูปเลม 100 เลม 20,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 3,200 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  สาขาวิชาสามารถจดัทาํรายงานผลการประเมินตนเองระดบัสาขาวิชาได 

7.2  บุคลากรในคณะมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

7.3  สาขาวิชาไดรับการประเมินตนเอง และนําผลไปปรับปรุงภายในสาขาวิชา 

7.4  คณะไดรับการตรวจประเมินภายใน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  แบบสํารวจจากการจัดอบรม และการตรวจประเมิน 

8.2  รายงานผลการประเมินตนเองระดบัสาขาและคณะ 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (54)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการสํานักงานคณะ 

งบประมาณ  1,869,100  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 
  

 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   วัสด ุอุปกรณไดรบัการซอมแซม และการจายคาตอบแทน    คาสาธารณูปโภค 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ไดใชวัสดุ อุปกรณ 89 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คณาจารย นกัศกึษา และเจาหนาทีม่คีวามพึงพอใจ รอยละ  85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 21,001.12  บาท 

 

2.  งบประมาณ  1,869,100  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,869,100 

คาใชสอย 710,000 

-  จางเหมา ซอมแซม 650,000 

-  คาสาธารณูปโภค 60,000 

คาวัสดุ 1,159,100 

-  คาวัสดุสํานักงาน 1,000,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 159,100 

รวม 1,869,100 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       2-1-0401-1-54 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (55)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการสํานักงานคณะดาน คาวัสดุ (กศ.บป.) 

งบประมาณ 191,300 บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   วัสดุ อุปกรณไดรับการซอมแซม  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ไดใชวัสดุ อุปกรณ 92 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คณาจารย นกัศกึษา และเจาหนาทีม่คีวามพึงพอใจ รอยละ  85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,079.34 บาท 

 

2.  งบประมาณ  191,300  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 191,300 

คาวัสดุ 191,300 

-  คาวัสดุสํานักงาน 100,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 91,300 

รวม 191,300 

 

 

     

     

     

     

     

 

รหสังบประมาณ       3-1-0401-1-55 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (56)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน ภาค กศ.บป. 

งบประมาณ 1,375,700  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   มีคณาจารยและคณะกรรมการดาํเนนิงาน ภาค กศ.บป. 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาภาค กศ.บป. 250 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดรับความรู รอยละ 75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 5,502.80 บาท 

 

2.  งบประมาณ  1,375,700  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,375,700 

คาตอบแทน 1,095,900 

-   คาตอบแทนกรรมการดาํเนนิงาน ภาค กศ.บป. 400,000 

-   คาตอบแทนการสอนภาค กศ.บป.   695,900 

คาวัสดุ 279,800 

-  คาวัสดกุารศกึษา   279,800 

รวม 1,375,700 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       3-1-0401-1-56 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (58)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (สมทบ) 

งบประมาณ   1,251,600  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 
  

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   มีคณาจารยและคณะกรรมการดาํเนนิการ ภาคพิเศษ (สมทบ) 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : นกัศกึษาภาค สมทบ 150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักศึกษาไดรับความรู รอยละ 75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 8,344 บาท 

 

2.  งบประมาณ  1,251,600  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,251,600 

คาตอบแทน 1,209,100 

-   คาตอบแทนกรรมการดาํเนนิงานภาคสมทบ 130,000 

-   คาตอบแทนการสอน  1,079,100 

คาวัสดุ 42,500 

-   คาวัสดุการศึกษา 42,500 

รวม 1,251,600 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       5-1-0401-1-58 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (59)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการสํานักงานคณะ คาวัสดุ (สมทบ) 

งบประมาณ  90,900  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 
  

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   วัสดุ อุปกรณไดรับการซอมแซม  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     : คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ไดใชวัสดุ อุปกรณ 80 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : คณาจารย นกัศกึษา และเจาหนาทีม่คีวามพึงพอใจ รอยละ  85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,136.25 บาท 

 

2.  งบประมาณ  90,900  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 90,900 

คาวัสดุ 90,900 

-  คาวัสดุสํานักงาน 80,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,900 

รวม 90,900 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

รหสังบประมาณ       5-1-0401-1-59 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

 8.4.2  (60)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   การจดัการศกึษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

งบประมาณ 3,513,400  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก        
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยกําลังตองการพัฒนาในทุกดาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเนน

การวิจยัและพัฒนาตามความตองการของทองถ่ิน จะสามารถสนองความตองการดงักลาวได 

 ดังนั้นจึงสมควรจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนี้ เพ่ือเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งในการพัฒนา

ประเทศ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือจัดการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

2.2  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน  

2.3  เพ่ือเปนการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี    1  ขอท่ี   1.1 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  มีผูสนใจศึกษาตามหลักสูตรและวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 50 คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : มีผูเขาศึกษาอยูในปที่ 1 – 3 และวิจยัเพ่ือการพัฒนา                                               จํานวน 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความรู ความสามารถ เกิดการวิจยัและพัฒนาโดยนกัศกึษาและ

อาจารยอยางมีคณุภาพ 

 

ระดับดี 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 70,268  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

     -  จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน             

     -  เตรียมการวิจัยของนักศึกษา             

             

 

 

รหสังบประมาณ       6-1-0414-2-60 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดการเรียนการสอน             

- อํานวยการใหนักศึกษาวิจัย             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             
 

6.  งบประมาณ  3,513,400 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 3,513,400 

คาตอบแทน 2,646,500 

-   คาสอนภาค 2/2551, 3/2551, 1/2552 1,056,000 

-   ประธานหลักสูตรและคณะ 12 เดือน 600,000 

-   วิทยากร 3 ภาค x3 คาบ x 3 คน x 2,500 67,500 

-   คาปรึกษาวิทยานิพนธ 22 คน x 15,000 330,000 

-   สอบวิทยานพินธ 22 คน x 12,000 264,000 

-   กรรมการคมุสอบ 22 คน x 3,500  77,000 

-   อาจารยประจําหลักสูตร 6 คน x 12 เดือน x 2,000 144,000 

-   เบี้ยประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 60,000 

-   ตอบแทนผูบริหาร 2 คน x 12 เดือน x 2,000 48,000 

คาใชสอย 40,000 

-   คาเบีย้เล้ียง ทีพ่กั และยานพาหนะ 40,000 

คาวัสดุ 826,900 

-   สนับสนุนวัสดุสํานักงานคณะฯ  100,000 

-   เอกสารชุดวิชา 11 วิชาๆ ละ 35 เลม 385,000 

-   วัสดสํุานกังานโครงการปรญิญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 341,900 

รวม 3,513,400 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาไดศึกษาคนควาและวิจัยอยางมีคุณภาพเกิดความรู ความเขาใจในสาขาวิชาเปนอยางสูง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  สังเกต 

8.2  นับจํานวนตามปริมาณที่กําหนดเปนผลผลิต 

8.3  ประเมินความรูความสามารถเพ่ือพิจารณาคุณภาพ 

8.4  สํารวจหวงเวลาและยอดการใชจายตามตัวช้ีวัด  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (61)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   การจดัการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา   

งบประมาณ 4,030,700  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก        
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเปนการพัฒนาการใหการศกึษาของมหาวิทยาลัยเพราะการศกึษาในระดบันี ้มีการ

วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม หรือหาขอคนพบใหมๆ นอกจากนี้ยังเนนการพัฒนารูปแบบการเรียนการวิจัยใหกับบุคคลกร

ของมหาวิทยาลัยดวย 

2.  วัตถุประสงค 

             2.1   เพ่ือจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

             2.2   เพ่ือพัฒนางานวิจัยในรูปแบบตาง  ๆ

              2.3  เพ่ือสรางองคความรูในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี    3  ขอท่ี   2 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ผลิตบณัฑิตศกึษาสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 30 คน 

  ผลิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 46 คน 

  พัฒนาศักยภาพงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ   20  เรื่อง  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ศกัยภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ของนกัศกึษาและอาจารย ที่

มีคณุภาพและมีมาตรฐานมากขึน้ 

 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  53,035.52 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมดาํเนนิการ             

- ติดตอประสานงาน             

 

 

รหสังบประมาณ       6-1-0414-2-61 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดําเนินการเรียนการสอน             

- การควบคุมงานวิจัย             

           จดัหาวัสดเุอกสารประกอบการ

บรรยายวิชาตางๆ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลการจดัการศกึษาจาก

นกัศกึษาและ อาจารย 

            

- เสนอรายงานผลตอ

คณะกรรมการ 

            

 

6.  งบประมาณ.  4,030,700 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 4,030,700 

คาตอบแทน 2,810,400 

1. สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร จาํนวน 42 รายวิชาๆ 45 ช่ัวโมงๆละ800 บาท 

    (42x45x800 = 1,512,000 บาท ) 

 

1,512,000 

2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จาํนวน 13 รายวิชาๆละ 45 ช่ัวโมงละ 800 บาท  

     (13 x 45 x 800 = 468,000  บาท ) 

 

468,000 

3.  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 8 รายวิชาๆละ 45 ช่ัวโมง ๆละ 800 บาท 

     (8  x 45 x 800 = 288,000  บาท )     

 

288,000 

4.  คาตอบแทนประธานสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา เดอืนละ 20,000 บาท 

     จาํนวน 12 เดอืน   20,000 x 12 = 240,000  บาท )       

 

240,000 

5.  คาตอบแทนคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา จาํนวน 3 คนๆ ละ 14 สัปดาหๆ  ละ  302,400 

     (4,000 + 1,600 + 1,600 = 7,200)   (7,200 x 14 x 3) = 302,400        

คาใชสอยและคาวัสดุ 1,220,300 

1.  คาเอกสารประกอบการบรรยาย 50 รายวิชาๆ 200 บาท จาํนวน 120 คน  

     (40  x 150 x120 = 720,000  บาท )     720,000 

2.   ศกึษาดงูานและทศันศกึษา จาํนวน 2 ครั้งๆละ 2 วันโดยใชยานพาหนะ จํานวน 12 คนัๆ  ละ  

     10  คน  (12 x 3,000 x2 x 2 = 144,000 บาท)     

 

144,000 

3.  สนบัสนนุการอภิปรายสัมมนาทางวิชาการจาํนวน 2  ครั้ง  

 -  คาสถานที่ครั้งละ 7,500 บาท  (2 x7,500  =  15,000  บาท )    

 

15,000 

             -  คาอาหารวางคนละ 45 บาทจาํนวน 200 คน (45 x200 x 2 =  18,000  บาท )    18,000 

             -  เอกสารประกอบการสัมมนา(200 x150 x 2 =  60,000  บาท )    60,000 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

4.   พิมพวารสาร รวบรวมบทคัดยองานวิจัย / วิทยานพินธ จาํนวน 2 ฉบับๆละ 200  

          เลมๆละ 250 บาท  (200 x250 x 2 =  100,000  บาท )    

 

100,000 

        5.  จดัหากระเปาสําหรบัใสเอกสาร/ คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาจํานวน 150 ใบๆละ    

              280 บาท (150 x 280 =  42,000  บาท )    42,000 

        6.  สนับสนุนวัสดุใหกับคณะ จํานวน 121,300 บาท 121,300 

รวม 4,030,700 

* หมายเหต ุ ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ผลิตบัณฑิตศกึษาที่สําเร็จออกมาที่มีความรู ความสามารถ นําองคความรูไปพัฒนาตนเองและทองถ่ินอยาง

ย่ังยืนตอไป 

7.2  บัณฑิตมีศักยภาพในการนําทฤษฏีและแนวคิดตามหลักวิชาที่ไดศึกษานําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การ

พัฒนาหนวยงานและประเทศชาติตอไป 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   แบบสอบถามการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจของนกัศกึษาและอาจารยผูสอน 

8.2  รายงานผลการดาํเนนิงานประโยชนและผลกระทบในดานความพึงพอใจทีไ่ดรบัจากการจดัการศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (62)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร 

ช่ือกิจกรรม   ศึกษาดูงานตางประเทศ (เอเชีย) 

งบประมาณ 510,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก        
  

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เปนการพัฒนาศกัยภาพองคความรูใหแกผูศกึษาในหลายมิต ิ กระบวนการหา               

ขอคนพบใหมๆ วิธีการศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่เพ่ิมคานิยมทัศนะกระบวนทัศน 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นอกจากนี้ยังเนนการพัฒนารูปแบบการเรียนการวิจัยใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.  วัตถุประสงค 

             2.1  เพ่ือจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สรางองคความรูจากหลากหลายมิติในการศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบ

ระหวางประเทศ 

 2.2  เพ่ือนําองคความรูจากการศึกษาดูงานตางประเทศมาพัฒนาและประยุกตใชในเนื้อหา กระบวนการและ

งานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

 2.3  เพ่ือนําองคความรูจากการศึกษาดูงานตางประเทศมาพัฒนาเชิงสรางสรรคและคานิยมทางทัศนภาพและเจตคติ

มิติใหมๆ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี    3  ขอท่ี   3.2 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การศกึษาดงูานตางประเทศ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน 85 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นกัศกึษามีความพึงพอใจในศกัยภาพการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

ที่เนนองคความรูจากความหลากหลายมิติ 

 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  6,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

  -  ประชุมดาํเนนิการ             

  -  ติดตอประสานงาน             

 

รหสังบประมาณ       6-1-0414-2-62 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  จัดเตรียมเอกสารศึกษาดูงาน             

 -  ศกึษาดงูานตางประเทศ  (เอเชีย)             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลการจัดการศกึษาดงูานจาก

นกัศกึษาและ อาจารย 

            

-  เสนอรายงานผลตอคณะกรรมการ             

 

6.  งบประมาณ  510,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

คาใชสอย  

-   สนับสนุนคาเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ ใหกับนักศึกษา 80 คนๆ ละ 6,000 510,000 

     อาจารย 5 คนๆ ละ 6,000 (85 x 6,000) = 510,000   

รวม 510,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นกัศกึษาเพ่ิมพูนองคความรูจากมิตกิารศกึษาดงูานจากตางประเทศทีห่ลากหลาย 

7.2  นักศึกษาสามารถนําองคความรูมาใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยในลําดับตอไป 

7.3  นักศึกษาเพ่ิมคุณคามิติใหมๆ ทางคานิยมในดานเจตคติ  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  แบบสอบถามการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิความพึงพอใจของนกัศกึษาและอาจารยจากการศกึษาดงูานตางประเทศ 

8.2  รายงานผลการดาํเนนิงานประโยชนและผลกระทบในดานความพึงพอใจทีไ่ดรบัจากการศกึษาดงูานจาก

ตางประเทศ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5-1 

 
8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  บริหารจัดการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

งบประมาณ 4,105,120     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    :  นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษาภาคปกตทิกุช้ันป (ปที่ 1 – 4) จาํนวนนกัศกึษา  1,600  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของการรบับรกิาร ไมต่ํากวาระดับอี 

 

2. งบประมาณ  4,105,120  บาท  

หมวดรายจาย/รายการ งบบคุลากร 

งบบคุลากร 3,300,000 

     -  คาจางพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 12 อัตรา 2,100,000 

     -  คาจางพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 13 อัตรา 1,200,000 

งบดําเนนิงาน 593,120 

คาใชสอย 593,120 

      -  ประกันสังคม 200,000 

      -  คาโทรศัพท 13,120 

      -  คาซอมแซมครุภัณฑ 380,000 

งบลงทุน  

      ครภุณัฑ 212,000 

            -  กลองดิจิตอล  3  ตัว 72,000 

            -  กลองวีดีโอแบบประทับบา  2  ตวั 140,000 

  

        

  

รวม 4,105,120   

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0501 – 1 – 01 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 กลองดิจิตอล   3 เครื่อง 24,000 72,000 คุณลักษณะ 

     - กลองดิจิตอล SLR ความละเอียดไม

นอยกวา 10 เมกะพิกเซล สื่อบันทึก 

SD memory card จอ LCD 2.5 นิ้ว 

2 กลองวีดีโอแบบประทับบา  2 เครื่อง 70,000 140,000 - กลองวิดีโอดิจิตอล HDV แบบ

ประทับบา เซ็นเซอรรับภาพขนาก 

½.9 นิ้ว กําลังขยาย 10 เทา ชองมอง

ภาพขนาด 0.27 นิ้ว จอ LCD 2.7 นิ้ว 

ระบบสัมผัส มีShot-Gun 

ไมโครโฟนติดหัวกลอง 

      

      

     คําช้ีแจง 

      

      

      

      

      

      

      

 รวม     
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการบัญชี   รุนที่  5 

งบประมาณ  48,400     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  โปรแกรมการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตดาน

การบัญชี ซ่ึงมุงเนนใหนักศึกษามีความรูในภาคทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติงานดานตางๆ รวมทั้งฝกทักษะการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือทํางานในสาขาวิชาชีพการบัญชี เพ่ือเตรียมความพรอมใหบัณฑิตซ่ึงเปนผลผลิตของ

โปรแกรมวิชา มีศักยภาพในการแขงขัน พรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป     

เปนโปรแกรมที่เปนที่นิยมใชในการปฏิบัติงานทางบัญชีในหมูนักบัญชีทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชีไดเล็งเห็น

ความสําคัญของโปรแกรมดังกลาว จึงไดจัดการอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปนี้ขึ้น เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใช

โปรแกรมไดอยางถูกตอง สามารถฝกฝนใหเกิดความชํานาญและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค  

 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจขั้นตอนการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการบัญชี 

 2. ผูเขารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3. ผูเขารับอบรมมีความพรอมกอนออกไปฝกประสบการณในสถานประกอบการและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน

ตอไป 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการบญัชี) 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูป อยางนอย 1 ครั้ง 

 

จาํนวนนกัศกึษา  80  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการจดัอบรม 

 

รอยละ 60 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0506 – 2 – 02  
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ประชุมคณะกรรมการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

-  ติดตอวิทยากร 

-  ดําเนินการจัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

     -  แบบทดสอบ 

     -  แบบสอบถาม 

            

6. งบประมาณ  48,400  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 48,400 

คาตอบแทน 25,200 

-  คาตอบแทนวิทยากร 25,200 

  

คาใชสอย 23,200 

-  คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 11,200 

-  คาจางทาํเอกสารประกอบอบรม 12,000 

  

  

  

  

รวม 48,400 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจในการประมวลผลขอมูลของโปรแกรมและสามารถใชงานได  

 2. ผูเขารับการอบรมสามารถฝกทักษะโดยพัฒนาความรูพ้ืนฐานที่ไดรับจากการอบรมและสามารถนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดจริง 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1.  ประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีตามแบบทดสอบการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางดานการบุญชี  

 2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  แนวทางการตรวจสอบบญัชีดวยคอมพิวเตอร  รุนที่  3 

งบประมาณ  38,200     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  โปรแกรมการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตดาน

การบัญชี ซ่ึงมุงเนนใหนักศึกษามีความรูในภาคทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติดานตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอมให

บัณฑิตซ่ึงเปนผลผลิตของโปรแกรมวิชา มีศักยภาพในการแขงขัน พรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สารสนเทศทางการบัญชีเปนส่ิงจําเปนตอนักบัญชี ในการนําไปใชและชวยในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ 

และเนื่องจากการแขงขันและการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของแตละธุรกิจอยางรวดเร็ว ดังนั้นแต

ละธุรกิจจึงจําเปนตองใหความสําคัญตอขอมูลขาวสารหรือระบบสารสนเทศ และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพและปจจุบันผูทําบัญชีไดเขาไปมีสวนรวมในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยเปนผูใชงาน

หรือผูสอบบัญชี ผูวางระบบบัญชีหรือนักพัฒนาระบบ ดังนั้นผูตรวจสอบบัญชีของภาครัฐบาลหรือเอกชน จําเปนตองมี

ความรูและเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาการบัญชีไดเล็งเห็นความสําคัญของ

แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความสําคัญตอนักศึกษาที่จะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพใน

สถานประกอบการ และการทํางานตอไปในอนาคต โปรแกรมบัญชีจึงไดจัดอบรมนี้ขึ้น เพ่ือใหนักศึกษาสามารถมี

ความรูและทักษะ และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค  

 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

 2. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีและเทคนิคการตรวจสอบดวยระบบคอมพิวเตอร  

 3. ผูเขารับอบรมมีความพรอมกอนออกไปฝกประสบการณในสํานักงานบัญชีและสอบบัญชี และพรอมเขาสู

ตลาดแรงงานตอไป 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการบญัชี) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร 

 

จาํนวนนกัศกึษา  80 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจการจดัอบรม 

 

รอยละ 60 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0506 – 2 – 03  
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ 

-  ติดตอวิทยากร 

-  ดําเนินการจัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  38,200  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 38,200 

คาตอบแทน 12,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 12,000 

  

คาใชสอย 26,200 

-  คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 11,200 

-  คาจางทาํเอกสารประกอบอบรม 4,000 

-  คาเชาสถานที ่ 4,000 

 -  คาเชารถวิทยากร 6,000 

      -  คาที่พักวิทยากร 1,000 

  

รวม 38,200 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร  

 2. ผูเขารับการอบรมสามารถฝกทักษะโดยพัฒนาความรูพ้ืนฐานที่ไดรับจากการอบรมและสามารถนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดจริง 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารบัการอบรม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 

งบประมาณ  22,600      บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  สาขาวิชาการบญัชี   คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี  มีความรบัผดิชอบในการผลิตบณัฑิต

ดานการบัญชี   ซ่ึงมุงเนนใหนักศึกษามีความรูในภาคทฤษฎี  และมีทักษะในการปฏิบัติดานตาง ๆ  รวมทั้งมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  พรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ  และเพ่ือเปนการ

พัฒนาและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ความมีระเบียบวินัยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคัญ

ของวิชาชีพบญัชี  อันพึงประสงคของสถานประกอบการ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

 2. เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกใหมีจริยธรรม  และจรรยาบรรณ  

 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพบัญชี  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ภาคปกต ิบรหิารธุรกิจ (สาขาการบญัชี) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ  นักศึกษาสาขาบัญชี 

อยางนอย 1 ครั้ง 

จาํนวนนกัศกึษา  80 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ 

    -   จดัเตรยีมเอกสาร   

-  ติดตอวิทยากร 

-  ดําเนินการจัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0506 – 2 – 04 
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6. งบประมาณ  22,600  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 22,600 

คาตอบแทน 3,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 3,000 

  

คาใชสอย 13,600 

-  คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 5,600 

-  คาเชารถวิทยากร 3,000 

-  คาเชาสถานที ่ 5,000 

  

คาวัสดุ 6,000 

- วัสดุสํานักงาน 2,000 

     - คาเอกสาร 4,000 

  

รวม 22,600 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษาสาขาวิชาการบญัชี ไดรบัการพัฒนาคณุลักษณะใหเหมาะสมแกการประกอบวิชาชีพบญัชี  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารบัการอบรม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (05)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การเตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพบัญชี 

งบประมาณ  19,800      บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

   สาขาวิชาการบญัชี  คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี  มีความรบัผดิชอบในการผลิตบณัฑิต

ดานการบุญชี  ซ่ึงมุงเนนใหนักศึกษามีความรูในภาคทฤษฏี  และมีทักษะในการปฏิบัติดานตาง ๆ  เพ่ือใหนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี  มีความพรอมที่จะขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคัญของวิชาชีพ

บญัชี  อันพึงประสงคของสถานประกอบการ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ีอเสริมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิชาชีพบัญชี  

 2. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสูการปฏิบัติงานจริง  

 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพบัญชี  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการบญัชี) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อบรมการเตรียมความพรอมสูการประกอบวิชาชีพ อยางนอย 1 ครั้ง 

 

จาํนวนนกัศกึษา  80 คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ประชุมคณะกรรมการ 

     -  เขียนโครงการขออนุมัติ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

-  ติดตอวิทยากร 

-  ดําเนินการจัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0506 – 2 – 05 
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6. งบประมาณ  19,800  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 19,800 

คาตอบแทน 3,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 3,000 

  

คาใชสอย 16,800 

-  คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 5,600 

-  คาเชาสถานที ่ 3,000 

-  คาจางทาํเอกสารประกอบอบรม 3,200 

   - คาพาหนะ 3,000 

       -  คาวัสดุ 2,000 

  

รวม 19,800 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

     นกัศกึษาสาขาวิชาการบญัชี  ไดรบัการพัฒนาคณุลักษณะใหเหมาะสมแกการประกอบวิชาชีพบญัชี  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารบัการอบรม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (06)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การเขียนแผนธุรกิจและการจัดทํางบการเงิน สาขาการบญัชี 

งบประมาณ  69,800      บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

   สาขาวิชาการบญัชี  คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี  มีความรบัผดิชอบในการผลิตบณัฑิต

ดานการบุญชี  ซ่ึงมุงเนนใหนักศึกษามีความรูในภาคทฤษฏี  และมีทักษะในการปฏิบัติดานตาง ๆ  เพ่ือใหเตรียมความ

พรอมใหบัณฑิตซ่ึงเปนผลผลิตของโปรแกรมวิชาการบัญชี  มีศักยภาพในการแขงขัน พรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานได

อยางมีคณุภาพ  การเขยีนแผนธุรกิจ และการจดัทาํงบการเงนิ เปนส่ิงทีม่คีวามจาํเปนตอนกัศกึษาสาขาวิชาการบญัชี   

โปรแกรมวิชาการบญัชี ไดเล็งเหน็ความสําคญัของการเขยีนแผนธุรกิจและการจดัทาํงบการเงนิ  ตารมมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่  35  เรื่องการนําเสนองบการเงินและการรายงานทางการเงิน   โปรแกรมการบัญชีจึงไดจัดอบรมขึ้น  เพ่ีอ

ใหนกัศกึษามีความรู  ความเขาใจ  และเพ่ิมทกัษะในการจดัทาํงบการเงนิถูกตอง และสามารถนาํไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. วัตถุประสงค  

 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการแผนธุรกิจ และการจัดงบการเงิน  

 2.   ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทํางบการเงินไดอยางถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

 3.   ผูขารับการอบรมมีความพรอมกอนออกไปฝกประสบการณในสํานักงานบัญชีและสอบบัญชี  และพรอมเขาสู

ตลาดแรงงานตอไป 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการบญัชี) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : อบรมการเขียนแผนธุรกิจ และการจัดทํางบการเงิน        

อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  80 คน 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0506 – 2 – 06 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ประชุมคณะกรรมการ 

     -  เขียนโครงการขออนุมัติ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

-  ติดตอวิทยากร 

-  ดําเนินการจัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  19,800  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 69,800 

คาตอบแทน 27,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 27,000 

  

คาใชสอย 42,800 

-  คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 16,800 

-  คาเชาสถานที ่ 12,000 

-  คาจางทาํเอกสารประกอบอบรม 4,000 

   - คาพาหนะ 6,000 

       -  คาวัสดุ 2,000 

      -  คาทีพ่กัวิทยากร 2,000 

รวม 69,800 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

      1.นกัศกึษาสาขาวิชาการบญัชี  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการเขยีนแผนธุรกิจ และการจดัทาํงบการเงนิ 

      2. นกัศกึษาสาขาวิชาการบญัชี  สามารถฝกทกัษะ  โดยการปฏบิตัจิรงิ และพัฒนาความรูพืน้ฐานทีไ่ดรบัจากการ

อบรมและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงได 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารบัการอบรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (07)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  ศกึษาดงูาน – ทศันศกึษาและนนัทนาการ 

งบประมาณ  80,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา นอกจากศึกษาในช้ันเรียนแลว ควรมีการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะโดย

ศกึษาหาประสบการณทางตรงจากสถานประกอบการ นอกจากนีก้ารไดไปทศันศกึษารวมกับกิจกรรมนนัทนาการซ่ึง

จะเปนการเปดโลกทัศนแกนักศึกษาดวย 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกระบวนการและระบบทํางานของหนวยงานดานนิเทศศาสตร 

 2. เพ่ือสรางวิสัยทัศนใหนักศึกษา  

 3. เพ่ือเตรียมความพรอมกอนสูตลาดแรงงาน  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ สาขานเิทศศาสตร 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

- ศกึษาดงูานสถานประกอบการวิชาชีพ อยางนอย 2 แหลง 

- ทศันศกึษา อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0507 – 2 – 07  
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6. งบประมาณ  80,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 80,000 

คาใชสอย 80,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 3,000 

-  คาที่พัก 15,000 

-  คายานพาหนะ 60,000 

-  คาของที่ระลึก 2,000 

   

  

  

  

  

รวม 80,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษานิเทศศาสตรมีวิสัยทัศนและไดเรียนรูการทํางานโดยตรงในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 การสังเกตพฤตกิรรมการเขารวมศกึษาดงูาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (08)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การพัฒนาทกัษะและวิชาการดานนเิทศศาสตร ครั้งที่ 2 

งบประมาณ  100,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  การศกึษาดานนเิทศศาสตร นกัศกึษามีความจาํเปนตองมีพืน้ฐานในการปฏบิตังิานได โดยเฉพาะดานการใช

เครื่องมือนิเทศศาสตร บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ทางสาขาวิชาจําเปนควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิม

ทักษะแกนักศึกษานิเทศศาสตร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดังกลาว 

2. วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหนักศึกษานิเทศศาสตรไดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในดานบุคลิกภาพ การใชเครื่องมือทางนิเทศศาสตรและดาน

ภาษาอังกฤษ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม     : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ สาขานเิทศศาสตร 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

อบรมการใชเครื่องมือดานนิเทศศาสตร อยางนอย 1 ครั้ง 

อบรมการพัฒนาบคุลิกภาพ อยางนอย 1 ครั้ง 

อบรมการใชภาษาอังกฤษ อยางนอย 1 ครั้ง 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0507 – 2 – 08  
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6. งบประมาณ  100,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาตอบแทน 30,000 

 -  คาตอบแทนวิทยากร       30,000 

  

คาใชสอย 40,000 

 -  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 40,000 

  

คาวัสดุ 30,000 

 -  คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

  

หมายเหตุ    ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

  

  

  

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาที่เขาอบรมสามารถพัฒนาการใชเครื่องมือ บุคลิกภาพ และภาษาไดดีขึ้น  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินโดยใชแบบสอบถาม /การทดสอบหลังฝกอบรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (09)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  อบรมจริยธรรมนักศึกษานิเทศศาสตร   ครั้งที่ 2 

งบประมาณ  20,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  จริยธรรมถือเปนส่ิงที่ตีกรอบความดีแหงวิชาชีพ การที่นักศึกษานิเทศศาสตรจะจบไปเปนบัณฑิต นอกจากมี

ความรูทางวิชาการแลว ตองมีจริยธรรม มีจิตใจที่ดี สํานึกถึงสังคมเพ่ือจะไดผลิตผลงานที่ดีมีคุณธรรมตอไป 

2. วัตถุประสงค  

 เพ่ืออบรมใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการดําเนินชีวิตและการออกไปประกอบวิชาชีพในอนาคต  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ สาขานเิทศศาสตร 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมจริยธรรม อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  50  คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  20,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาใชสอย 15,000 

-  คายานพาหนะ 13,500 

-  คาเบี้ยเล้ียง 1,000 

-  คาของที่ระลึก 500 

  

คาวัสดุ 5,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

  

  

  

  

หมายเหตุ    ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

  

  

  

รวม 20,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษามีความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินโดยใชแบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  อบรมการใชโปรแกรม SPSS สําหรับการวิจัย สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

งบประมาณ 100,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาตองเรียนวิชาวิจัยธุรกิจเปนวิชาแกน ซ่ึงจําเปนตองใช

โปรแกรม SPSS เปนเครื่องมือในการทําวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เรียนรายวิชานี้สามารถวิเคราะห

และประมวลผลการวิจัยไดดวยตนเอง และสามารถประยุกตนําไปใชในการปฏิบัติในอนาคต 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในโปรแกรม SPSS สําหรับการวิจัย 

 2. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะดานการวิจัย  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม 

 

ไมต่ํากวา 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของการจดัฝกอบรม 

 

ไมต่ํากวาระดับ ดี 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ขออนมุตั ิ

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0501 – 2 – 10 
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6. งบประมาณ  100,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาตอบแทน 30,000 

    -  คาตอบแทนวิทยากร 30,000 

  

คาใชสอย 50,000 

    -  คาจางทาํเอกสาร 50,000 

  

คาวัสดุ 20,000 

    -  วัสดุสํานักงาน 20,000 

  

  

  

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรม SPSS สําหรับการวิจัย 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรม 

 -  แบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ นกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

งบประมาณ  100,000      บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  สภาพการปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมของนักศึกษาที่ออกไปสูตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนานักศึกษาใหมีความรูในเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรใหทันตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนา จนมีความสามารถบูรณาการความรูไป

ใชไดอยางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 มีความรูและทักษะการใชโปรแกรม Microsoft office 2003 

 2. เพ่ือใหนักศึกษาช้ันปที่ 2 มีความรูและทักษะการใชโปรแกรม Dream weaver 8 , Flash และ Photoshop CS 

 3. เพ่ือใหนักศึกษาช้ันปที่ 3 มีความรูและทักษะการใชโปรแกรม Crystal report 

 4 .   เพ่ือใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 มีความรูและทักษะการใชโปรแกรม ASP.NET 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  อบรมการใชโปรแกรม Microsoft office 2003 อยางนอย 2 ครั้ง 

2.  อบรมการใชโปรแกรม Dream weaver 8 , Flashและ Photoshop CS 

อยางนอย     2 ครั้ง 

3.  อบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันดวยภาษา Crystal report      

อยางนอย 2 ครั้ง 

4 .  อบรมการใชโปรแกรม ใชโปรแกรม ASP.NET                      

อยางนอย 2 ครั้ง 

นักศึกษา ช้ันปที่ 1   2  หอง 

นักศึกษา ช้ันปที่ 2   2  หอง 

 

นักศึกษา ช้ันปที่ 3   2  หอง 

 

นักศึกษา ช้ันปที่ 4   2  หอง 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0505 – 2 – 11 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  100,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาวัสดุ 25,000 

คาใชสอย  75,000 

- คาวิทยากร 75,000 

  

ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

  

  

  

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษามีความรูและทักษะในโปรแกรมที่ไดรับการอบรมและสามารถนําไปประยุกตใชไดในการทํางานจริง  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ผลการปฏิบัติงาน  

 -  แบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด 

งบประมาณ 4 5,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  สภาพการแขงขันทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารและพนักงานของแตละองคการจึงตองมี

ความรูในการวิเคราะห วางแผน เพ่ือรองรับกับการแขงขัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนานักศึกษาใหมี

ความรูเรื่องการวางแผน จนมีความสามารถบูรณาการความรูไปใชอยางเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่2 มีความรูและทกัษะการวางแผนการตลาด  

 2. เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่2 และช้ันปที่ 3 มีความรูเรื่องการวางแผนธุรกิจ  

 3. เพ่ือฝกทักษะการประยุกตใชความรูโดยสงนักศึกษาเขาประกวดแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจ  

 4. เพ่ืออบรมประมวลความรูดานการตลาดและการบริหารธุรกิจใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที่ 4  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  อบรมการวางแผนการตลาด                                       

จํานวน 1 รุนๆ ละ 30 ช่ัวโมง 1 ครั้ง 

2.  อบรมการวางแผนธุรกิจ                                             

จํานวน 2 รุนๆ ละ 60 ช่ัวโมง  2  ครั้ง 

3.  อบรมประมวลความรู นักศึกษาช้ันปที่ 3, 4                

จํานวน 1 รุนๆละ 12 ช่ัวโมง   1 ครั้ง 

4.  สงนักศึกษาประกวดแผนการตลาดหรือแผนธุรกิจ

ระดับประเทศ 2 ครั้ง 

 

นักศึกษาปที่ 2 จํานวน 22 คน 

 

นักศึกษาปที่ 3,4 จํานวน 56 คน 

 

นักศึกษาปที่ 3,4 จํานวน 56 คน 

 

นกัศกึษา 56 คน 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0504 – 2 – 12  
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  45,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาตอบแทน 20,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

  

คาใชสอย 20,000 

-  คาอาหารวาง 10,000 

-  คาจางถายเอกสาร 10,000 

  

คาวัสดุ 5,000 

-  วัสดุสํานักงาน 5,000 

  

  

รวม 45,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่2, 3 และ 4 มีความรูและทกัษะการวางแผนการตลาด การวางแผนธุรกิจ ใน

ระดับที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในการทํางานจริง 

 2. นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด มีโอกาสฝกฝนทกัษะการวางแผน โดยรวมแขงขนัการวางแผนระดบัอุดมศกึษา 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

1. จากแบบสอบถาม  

2. ผลการปฏิบัติงาน  

3. จัดการแขงขันการประกวดแผนระดับประเทศ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การอบรมมารยาทไทย 

งบประมาณ 15,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  สังคมไทยในปจจุบันไดรับผลกระทบจากคานิยมและวัฒนธรรมตางชาติอยางรุนแรง จนทําใหคนในชาติหลงลืม

วัฒนธรรมของตนเอง ดังเห็นไดจากมารยาทความเปนไทยของนักศึกษาในปจจุบันที่เลือนหายไปและการแตงกายที่ผิด

ระเบียบมากขึ้น ดังนั้นจึงไดจัดอบรมมารยาทไทย โดยมุงเนนดานการไหว การกราบ การเดิน การยืน การพูดจาและ

การแตงกาย 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูมารยาทไทยเก่ียวกับ การไหว การกราบ การเดิน การยืน การพูดจา ที่ถูกตอง

เหมาะสม 

 2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการแตงกายที่ถูกระเบียบและแตงกายใหถูกระเบียบมากขึ้น  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จดัอบรมมารยาทไทย อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

นักศึกษาปที่ 1 – 4 จํานวน 100 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0504 – 2 – 13  
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6. งบประมาณ  15,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

คาตอบแทน 5,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 5,000 

  

คาใชสอย 8,000 

-  คาอาหารวาง 8,000 

  

คาวัสดุ 2,000 

-  วัสดุสํานักงาน 2,000 

  

  

รวม 15,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นกัศกึษาสาขาการตลาด มีมารยาทไทยดานการไหว การกราบ การยืน การเดนิและการพูดจาทีถ่กูตอง  

 2. นกัศกึษาสาขาการตลาด เหน็ความสําคญัของการแตงกายถูกระเบยีบ  

 3. นกัศกึษาสาขาการตลาด แตงกายถูกระเบยีบเพ่ิมมากขึน้ 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

จากแบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  จางนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเปนผูชวยอาจารย (Teacher Assistant:TA) 

งบประมาณ  30,000      บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะในวิชาชีพคอมพิวเตอรของสาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจแกนักศึกษาของสาขาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพยคาใชจายระหวางเรียน และ ภาระงานซอมบํารุงของเจาหนาที่

คอมพิวเตอรประจํามีภาระงานจํานวนมาก ไมสามารถสนับสนุน ชวยผุสอนไดครบถวน ไมมีผูชวยมาแบงเบาภาระงาน 

 สาขาจึงไดดําเนินโครงการจัดจางนักศึกษาของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหเปนผูชวยสอน

การดูแลซอมบํารุงคอมพิวเตอร ผูชวยอาจารย วิชาปฏิบัติคอมพิวเตอร และชวยปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร เพ่ือเปน

คาใชจายแกนักศึกษาผูขาดแคลน แบงเบาภาระงานของอาจารย และเจาหนาที่ สนับสนุน ซอมบํารุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจางนักศึกษาผูขาดแคลนทุนทรัพยใหชวยงานทางคอมพิวเตอร และมีรายไดระหวางเรียน 

2. เพ่ือใหแบงเบาภาระงานดานสารสนเทศ การซอมบาํรงุ ของอาจารย และเจาหนาที ่สาขาฯ 

3. สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี   1.  ขอท่ี 1.2  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จัดจางนักศึกษาผูขาดแคลนทุนทรัพยมาชวยปฏิบัติงานดาน

คอมพิวเตอร เปนรายช่ัวโมง (ตามระเบียบวาดวยการจาง

นกัศกึษา ของมหาวิทยาลัย) 

จาํนวนนกัศกึษา  3  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : สนับสนุนการสอน ลดภาระงานซอมบํารุง แบงเบาภาระงานซอมบํารุงได 

รอยละ 50 % 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0505 – 2 – 14 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- วางแผนการจดัหานกัศกึษาทนุ 

- กําหนดระเบียบเงื่อนไขการ

สมัคร การคัดเลือก 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- สัมภาษณ คัดเลือก 

- บรรจุเขาทํางาน/ปฏิบัติงาน 

ควบคมุ เก็บสะสมการทาํงาน

เปนรายช่ัวโมง 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลการดําเนินงาน     

ทกุเทอมการศกึษา 

            

 

6.  งบประมาณ 30,000 บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 3,0000 

คาใชสอย 3,0000 

- คาจางนกัศกึษา 3,0000 

         

  

  

  

  

  

รวม 30,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาผูขาแคลนมีรายไดระหวางเรียน สรางความแข็งแกรงในวิชาชีพ 

2.  ชวยแบงเบาภาระงานสนับสนุนการสอน และการซอมบํารุงผูสอน 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

แบบประเมินผลการปฏบิตังิาน แฟมสะสมงานทกุเทอมการศกึษา 

รายงานผลการดาํเนนิงานทกุเทอมการศกึษา 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 

งบประมาณ  50,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  การใหความรูวิชาการแกนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว การสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษ เปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานใน

หนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษา  

 2. เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจใหกับนักศึกษาในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จดัอบรมทกัษะภาษาอังกฤษ  (ตอเนื่อง) ปละ  1 ครั้ง 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  250 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  วางแผน 

     -  เตรียมการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0502 – 2 – 15  
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6. งบประมาณ  50,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000 

คาตอบแทน 30,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 30,000 

  

คาใชสอย 15,000 

-  คาอาหารวาง 5,000 

-  คาจางทาํเอกสาร 10,000 

  

คาวัสดุ 5,000 

-  คาวัสดุ 5,000 

  

  

รวม 50,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไปไดรบัการเสรมิทกัษะดานภาษาอังกฤษ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  ปรับปรุงหองสมุดและตกแตงบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ 

งบประมาณ  300,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

 

จาํนวนนกัศกึษา  2,500  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของการรบับรกิาร 

 

ไมต่ํากวาระดับด ี

 

2. งบประมาณ  300,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 300,000 

     -  คาจางเหมาปรับปรุงหองสมุด 90,000 

     -  ตกแตงสวนหยอม 210,000 

       

  

  

  

  

  

รวม 300,000 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0501 – 1 – 16  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การพัฒนาหองสมุดคณะวิทยาการจดัการ 

งบประมาณ 600,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  หองสมุดเปนองคประกอบหลักในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือเปนแหลงคนควาสรรพวิทยาการที่ทันสมัย    คณะ

วิทยาการจัดการประสงคที่จะพัฒนาหองศึกษาคนควาของคณะวิทยาการจัดการใหเปนแหลงวิชาการดานบริหารธุรกิจ

และนิเทศศาสตรโดยมีเอกสาร วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ และตําราที่ทันสมัย 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. ใหนักศึกษามีแหลงศึกษาคนควาเฉพาะดานที่ทันสมัย  

 2. เสริมสรางลักษณะนิสัยรักการอานหนังสือ  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป   ทัง้ภาคปกต ิ      

ภาคสมทบ/พิเศษ  กศ.บป. โครงการพิเศษและปริญญาโท 

จาํนวนนกัศกึษา  2,500  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : วัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ไมต่ํากวาระดับ ด ี

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4 ไตรมาส 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0501 – 2 – 17 
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6. งบประมาณ  600,000  บาท  

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 45,000 

คาครุภัณฑ 45,000 

 -  เครื่องเสียง  ( 1 ชุด ) 25,000 

 -  ตูเอกสาร (1 ตู ) 10,000 

 -  ทีวี (1 เครื่อง ) 10,000 

งบดําเนินการ 555,000 

คาใชสอย 221,000 

      -  คาจางซอมครุภัณฑ 10,000 

 -  คาจางเขียนปาย 10,000 

 -  คาตกแตงสถานที่ 15,000 

 -  คาจางถายเอกสารและทํารูปเลมวิทยานิพนธ 50,000 

 -  คาจดัทาํวารสารคณะวิทยาการจดัการ 100,000 

 -  คาจางนกัศกึษาชวยงานหองสมุด 36,000 

คาวัสดุ 334,000 

 -  วัสดุตํารา 200,000 

 -  วัสดุส่ิงพิมพ นิตยสาร วารสาร 40,000 

 -  คาวัสดุคอมพิวเตอร 40,000 

 -  คาวัสดุสํานักงาน 54,000 

  

รวม 600,000   

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาและคณาจารยมีแหลงคนควาขอมูลเฉพาะดานที่ทันสมัย 

 2. เปนแหลงใหบรกิารวิชาการเฉพาะดานแกประชาชนทัว่ไป 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ความพึงพอใจของการใชบรกิารของนกัศกึษา คณาจารย และประชาชนทัว่ไป 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาที่ดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องเสียง   1 ชุด 25,000 25,000 คุณลักษณะ 

     - Power Amp ขนาด 2 x 100w.     

4 Ω 160 w. Bridge 80 Ω  ตวั 

     - ลําโพง 16 w. 2 ตวั 

2 ตูเอกสาร  1 ตู 10,000 10,000 - ตูเหล็กจดัวางเอกสาร

สํานกังาน 

3 ทีวี  1 เครื่อง 10,000 10,000 - ทีวีสีจอแบนขนาด 21 นิ้ว 

      

      

      

      

      

      

     คําช้ีแจง 

      

      

      

      

      

      

      

 รวม  45,000 45,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การศกึษาดงูานนกัศกึษาโปรแกรมวิชาบรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

งบประมาณ  72,780     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  โปรแกรมการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตดาน

การบัญชี ซ่ึงมุงเนนใหนักศึกษามีความรูในภาคทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติดานตางๆ เพ่ือเปนการพัฒนานักศึกษา

สาขาบญัชี ใหมทีกัษะและประสบการณดานงานบญัชี การศกึษาดงูาน ถาใหนกัศกึษาไดเรยีนรูงานดานตางๆ ทางดาน

บัญชีโดยตรงจากหนวยงานทางดานการบัญชีและดานการผลิต ทําใหนักศึกษาไดมีความรูและประสบการณมากขึ้น

จากการศกึษาในช้ันเรยีน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษา สาขาการบัญชีช้ันปที่ 3 มีความรูและประสบการณตรงเก่ียวกับวงจรการผลิตและการจัดทําบัญชี 

 2. เพ่ือใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการเรียนรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนนักบัญชีในอนาคต  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการบญัชี) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศึกษาดูงานของนักศึกษาช้ันปที่ 3 และ 4  อยางนอย 2 แหลง 

 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  80 คน 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0506 – 2 – 18  
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ประชุมคณะกรรมการ 

     -  เขียนโครงการขออนุมัติ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

-  ติดตอสถานที ่

-  ศกึษาดงูาน 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  72,780   บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 72,780 

คาใชสอย 72,780 

-  คาเชารถ  66,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 3,780 

-  คาของที่ระลึก 3,000 

  

  

  

  

รวม 72,780 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษาสาขาการบญัชี มีความรู ทกัษะและประสบการณ ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกตใชในการทาํงานได 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินผลตามแบบสอบถามและการสังเกตพฤตกิรรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  สานสัมพันธฉันทนองพ่ีชาวบัญชี  ครั้งที่  2 

งบประมาณ  35,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  นักศึกษาสาขาวิชาเดียวกัน ซ่ึงมีวิชาชีพเหมือนกัน ควรที่จะไดรูจักสนิทสนมกัน มีความรักความสามัคคี รูจัก

ชวยเหลือเก้ือกูลกันในดานการเรียนและการทํากิจกรรม ทั้งในขณะที่กําลังศึกษาอยู เม่ือสําเร็จการศึกษาออกไป

ประกอบอาชีพ จึงควรมีกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางส่ิงดังกลาวใหกับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

เห็นความสําคัญของกิจกรรมดังกลาว จึงจัดกิจกรรม “สานสัมพันธฉันทนองพ่ีชาวบัญชี ” เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางนกัศกึษาสาขาการบญัชี 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี การชวยเหลือซ่ึงกันและกันของนักศึกษาสาขาการบัญชี  

 2. เพ่ือใหนักศึกษารูจักการเสียสละ การทําตัวใหเปนประโยชนตอสังคมและหมูคณะ  

 3. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของนกัศกึษา สาขาการบญัชี  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ภาคปกต ิบรหิารธุรกิจ (สาขาการบญัชี) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ีชาวบัญชี อยางนอย 1 ครั้ง 

 

จาํนวนนกัศกึษา  300 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ                  

2. ขั้นดําเนินการ 

-  ติดตอวิทยากร 

-  ดําเนินการจัดอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0506 – 2 – 19 
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6. งบประมาณ  35,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 35,000 

คาตอบแทน 14,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 14,000 

  

คาใชสอย 21,000 

-  คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 21,000 

  

  

  

  

  

รวม 35,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาสาขาการบัญชีทุกช้ันป ไดทําความรูจักกันมากขึ้น มีความสนิทสนม ความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกันทั้งใน

ขณะที่กําลังศึกษาอยูและเม่ือสําเร็จการศึกษาออกไปทํางานในอนาคต 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารบัการอบรม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  นิเทศศาสตรรักษส่ิงแวดลอม 

งบประมาณ  20,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  นิเทศศาสตรในฐานะเปนศาสตรแหงการส่ือสาร ดั้งนั้นจึงควรนําการส่ือสารมาพัฒนาประโยชนใหเกิดแกชุมชน

โดยการทําส่ือรณรงคเพ่ือใหคนรักษาส่ิงแวดลอมและทํากิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกชุมชนเพชรบุรี 

โดยเฉพาะการรกัษาสภาพแวดลอมใหสวยงาม สะอาดตา สมกับเปนเมืองทองเทีย่ว 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือฝกปฏิบัติการจัดทําส่ือเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม  

 2. เพ่ือทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในการบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2.3 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม     : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ สาขานเิทศศาสตร 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

- ผลิตส่ือประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ประเภท 

- จัดกิจกรรมรักษส่ิงแวดลอม อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0507 – 2 – 20  
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6. งบประมาณ  20,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาใชสอย 15,000 

 -  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 15,000 

  

คาวัสดุ 5,000 

 -  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

  

  

  

หมายเหตุ    ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

  

  

  

รวม 20,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาสามารถผลิตส่ือ เพ่ือรณรงคใหคนตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดลอม รวมทั้งทํากิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญ ประโยชน

กับชุมชนได 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินโดยใชการสังเกต 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  กีฬาเอกนิเทศศาสตร 

งบประมาณ  10,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  นกัศกึษานเิทศศาสตร นอกจากศกึษาความรูทางวิชาการดานนเิทศศาสตรแลว ยังควรมีการสานสัมพันธและ

สงเสรมิสุขภาพในการออกกําลังกาย ทางสาขาวิชาจงึควรใหมกีารจดักิจการกีฬาเอกนเิทศศาสตร เพ่ือเช่ือม

ความสัมพันธอนัดใีนสาขาวิชาและเปนการสงเสรมิการออกกําลังกายใหนกัศกึษาดวย 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาและสุขภาพ  

 2. เพ่ือเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวาง นอง – พ่ี นเิทศศาสตร 

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ สาขานเิทศศาสตร 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  100  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0507 – 2 – 21  
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6. งบประมาณ  10,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 10,000 

คาใชสอย 5,000 

 -  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 5,000 

  

คาวัสดุ 5,000 

 -  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

  

  

  

หมายเหตุ    ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

  

  

  

รวม 10,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษามีความสามัคคแีละไดออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพทีด่ ี

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ประเมินโดยใชการสังเกต  

 -  แบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การจดักิจกรรมสงเสรมิกีฬาและนนัทนาการ   

งบประมาณ  282,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  บัณฑิตที่มีคุณภาพนอกจากจะมีความรูดานวิชาการแลวยังตองเปนผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่พรอมตอการ

ประกอบอาชีพ กิจกรรมดานกีฬาและนนัทนาการจะทาํใหนกัศกึษามีสุขภาพรางกายแขง็แรงและมีน้าํใจนกักีฬา 

ตลอดจนเปนผูมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ฝายกิจการนักศึกษาซ่ึงมีนโยบายสงเสริมการจัดกิจกรรมดาน

กีฬาและนันทนาการเพ่ือใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพอยางแทจริง 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเปนการสงเสรมิสุขภาพรางกายของนกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ  

 2. เพ่ือใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  

 3. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม     ผลผลิต : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  การแขงขันกีฬาสานไมตรีนองพ่ีวิทยาการจัดการครั้งที่ 6 อยางนอย 1 ครั้ง 

2.  การประกวดการแสดงเชิงสรางสรรคและ Freshy Boy & Girl 2008      

ครั้งที่ 6   อยางนอย 1 ครั้ง 

3.  การแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส ครั้งที่ 23 ปละ 1 ครั้ง 

4.  กิจกรรม Thank you Party 2007 อยางนอย 1 ครั้ง 

5.  กิจกรรมสงดาวกาวสูฝน ครั้งที่ 2 อยางนอย 1 ครั้ง 

6.  กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาทุกสาขาวิชา อยางนอย 1 ครั้ง 

7.  การประกวดดนตรีโฟคซอง อยางนอย 1 ครั้ง 

นกัศกึษา     500  คน 

นกัศกึษา     500  คน 

 

นกัศกึษา  1,000  คน 

นกัศกึษา     100  คน 

นกัศกึษา  1,000  คน 

นกัศกึษา  1,000  คน 

นกัศกึษา      50  คน 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  282,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 282,000 

คาวัสดุ 85,500 

คาตอบแทน 26,500 

คาใชสอย 170,000 

  

  

  

  

รวม 282,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

 2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพจิตดี  

 3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

 4. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความสามัคคีและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ใชแบบประเมินผลโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การจดักิจกรรมสงเสรมิและพัฒนาวิชาการ   

งบประมาณ  2 05,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  คณะวิทยาการจัดการมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ เพ่ือใหบัณฑิตสามารถ

ประกอบวิชาชีพไดอยางภาคภูมิใจและประสบความสําเร็จ ฝายกิจการนักศึกษาจึงมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือ

พัฒนาทางวิชาการใหกับนกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาวิชาการใหกับนกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ  

 2. เพ่ือใหนกัศกึษามีความพรอมในการประกอบอาชีพ  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    ผลผลิต : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผูนํานักศึกษา ครั้งที่ 2 ปละ 1 ครั้ง 

2.  กิจกรรมวันสถาปนาคณะวิทยาการจดัการ ปละ 1 ครั้ง 

3.  อบรมวิชาชีพอิสระ อยางนอย 1 ครั้ง 

4.  การศกึษาดงูานกิจการนกัศกึษา อยางนอย 1 ครั้ง 

5.  อบรมภาวะผูนํานักศึกษา ครั้งที่ 6 อยางนอย 1 ครั้ง 

6.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 2551 ปละ 1 ครั้ง 

นกัศกึษา       50  คน 

นกัศกึษา  1,500  คน 

นกัศกึษา     300  คน 

นกัศกึษา       30  คน 

นกัศกึษา     100  คน 

นกัศกึษา     500  คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  205,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 205,000 

    คาวัสดุ 100,000 

    คาตอบแทน 40,000 

    คาใชสอย 65,000 

  

  

  

  

รวม 205,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

 2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพจิตดี  

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 - ประเมินโดยใชแบบประเมินผลโครงการ  

 - จํานวนผูเขารวมโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

งบประมาณ  105,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการนอกจากเปนผูเช่ียวชาญดานบริหารจัดการแลวยังคงตองเปนผูมีสุขภาพกายและ

สุขภาพใจที่ดี จึงจะเหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพ ฝายกิจการนักศึกษาจึงมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปน

การสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเปนผูมีความพรอมในทุก ๆ ดาน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ  

 2. เพ่ือใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพจิตที่ดี  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  กิจกรรมคายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาจิต ครั้งที่ 1 อยางนอย 1 ครั้ง 

2.  การแขงขันเตนแอโรบิก เพ่ือสุขภาพ อยางนอย 1 ครั้ง 

3.  กิจกรรมกีฬาตานยาเสพตดิ อยางนอย 1 ครั้ง 

4.  กิจกรรมรณรงคลดอุบัติเหตุของนักศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง 

นกัศกึษา  500  คน 

นกัศกึษา  200  คน 

นกัศกึษา  200  คน 

นกัศกึษา  900  คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  100,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 105,000 

     คาใชสอย 80,000 

     คาวัสดุ 25,000 

  

  

  

  

  

รวม 105,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

 2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพจิตที่ดี  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินโดยใชแบบประเมินผลโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การแนะแนวนกัศกึษาและงานแนะแนว 

งบประมาณ  87,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  คณะวิทยาการจัดการมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ ทั้งดานการบัญชี การจัดการ

ทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ และการประชาสัมพันธ เพ่ือเปนการเสริมสรางความรู

ความเขาใจทีถ่กูตองในการศกึษาตอในคณะวิทยาการจดัการ ฝายกิจการนกัศกึษาและงานแนะแนวจงึมีนโยบายในการ

แนะแนวการศึกษาตอใหกับผูที่สนใจศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการศึกษาตอในคณะวิทยาการจัดการ  

 2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับคณะวิทยาการจัดการ  

 3. เพ่ือเสริมสรางโอกาสในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  จัดทําส่ือประชาสัมพันธการศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ 

2.  การแนะแนวการศกึษาตอตามสถาบนัการศกึษาตาง         

อยางนอย 20 โรงเรียน 

ส่ือ 3 ประเภท 

สถาบนัการศกึษา 20 สถาบนั 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ 87,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 87,000 

   คาวัสดุ 60,000 

   คาใชสอย 27,000 

  

  

  

  

  

รวม 87,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

 2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีสุขภาพจิตที่ดี  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ประเมินโดยใชแบบประเมินผลโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมสงเสริมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

งบประมาณ  50,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยี ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง

ฟุมเฟอย นักศึกษาในฐานะที่เปนเยาวชนคนรุนใหม จึงควรตระหนักและมีสวนรวมในการสงเสริมและอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหประเทศชาติมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณในอนาคต ฝายกิจการนักศึกษาจึงมีนโยบายสงเสริมให

นักศึกษาสงเสริมและอนุรักษส่ิงแวดลอมของชาติ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 2. เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการสงเสริมและอนุรักษส่ิงแวดลอม  

 3. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีในหมูนักศึกษา  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่  1  ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดลอมคณะวิทยาการจัดการ อยางนอย 1 ครั้ง 

2.  รณรงคการลดใชพลังงานเพ่ือชาติ อยางนอย 1 ครั้ง 

3.  ปลูกปา อยางนอย 1 ครั้ง 

4.  รณรงคกําจัดขยะในมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 ครั้ง 

นกัศกึษา  500  คน 

นกัศกึษา  500  คน 

นกัศกึษา  500  คน 

นกัศกึษา  500  คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  50,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000 

คาวัสดุ 35,000 

คาใชสอย 15,000 

  

  

  

  

  

รวม 50,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 2. นักศึกษาไดมีสวนรวมสงเสริมและอนุรักษส่ิงแวดลอม  

 3. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 ใชแบบประเมินผลโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุการฝกทกัษะนกัศกึษา 

งบประมาณ     1,500,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การฝกทักษะเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะสาขาวิชา การจัดการศึกษาที่ดีจึงควรสนับสนุนให

นักศึกษาไดฝกทักษะในการปฏิบัติงานจริง 

2. วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหนกัศกึษามีวัสด ุอุปกรณ เอกสาร ตาํรา เพียงพอตอการเรยีนการสอนและการฝกทกัษะในสาขาวิชาทีศ่กึษา  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ภาคปกต ิ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ภาคปกต ิทีไ่ดรบัการฝก

ทกัษะในรายวิชา 

 

ไมต่ํากวารอยละ 80  

ของรายวิชาที่เปดสอน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ 1,500,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,500,000 

คาวัสดุ 1,500,000 

  -  วัสดุการศึกษา 1,500,000 

  

  

  

  

  

  

  

รวม 1,500,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษามีวัสด ุเอกสาร ตาํรา ทีเ่หมาะสมและเพียงพอ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

  -  ตามกรอบระยะเวลา  

 -  บรรลุตามวัตถุประสงค  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุการฝกประสบการณวิชาชีพ 

งบประมาณ     400,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากการฝกประสบการณวิชาชีพเปนรายวิชาในหลักสูตร จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการช้ีแจงขอมูลในการ

ฝกงานในสถานประกอบการ และเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูแกนักศึกษา เพ่ือเตรียมตัวและ

เตรียมพรอมการออกฝกประสบการณตรงในสถานประกอบการไดอยางเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือช้ีแจงนกัศกึษาใหมคีวามเขาใจในเรือ่งการฝกงานในสถานประกอบการ  

 2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจถึงการปรับพฤติกรรมตนเองกอนที่จะตองไปทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 3. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติมในเรื่องบุคลิก มนุษยสัมพันธ การอยูรวมกับผูอ่ืน  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทีอ่อกฝกงาน จาํนวนนกัศกึษา  300  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรูความเขาใจ ในการฝกประสบการณวิชาชีพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4 เดอืน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  200,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 400,000 

คาตอบแทน 20,000 

    -  คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

คาใชสอย 320,000 

    -  คาเชารถและน้ํามันเช้ือเพลิง 100,000 

    -  อาหารวางและเครื่องดื่ม 20,000 

    -  คาเบี้ยเล้ียงที่พักและยานพาหนะ 200,000 

คาวัสดุ 60,000 

    -  วัสดุสํานักงาน 60,000 

  

  

  

  

รวม 400,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาไดเรียนรูและปรับพฤติกรรมตนเองกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

 2. คณะวิทยาการจดัการไดรบัทราบผลการดาํเนนิงานหลังจากนกัศกึษาไดออกฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือมา

ปรับปรุงแกไข 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

 -  ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  โครงการพัฒนาทกัษะนกัศกึษา  6  สาขาวิชา 

งบประมาณ     2 00,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันมีหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดใหมีการแขงขันทักษะของนิสิต นักศึกษาในดานตาง ๆ  เชน  

ดานวิชาการ  ดานวิชาชีพ  เปนตน  นบัวาเปนผลดตีอนสิิต  นกัศกึษาโดยตรงในการพัฒนาทกัษะดงักลาวดงันัน้เพ่ือ

เปนการกระตุนและสรางโอกาสใหกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ิมเติม  เพ่ือการแขงขัน  จึง

ไดดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา  6  สาขาวิชา 

 

2. วัตถุประสงค  

 1.  เพ่ือสรางโอกาสใหกับนกัศกึษาในการเขาแขงขนัทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพ  

 2.  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานตาง ๆ  ใหมีมากย่ิงขึ้น  

 3.  เพ่ือสรางโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ทกุช้ันป 

 

1,500  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  เสนอโครงการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

     -  ดาํเนนิการ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

     -  ประเมินผลและรายงานผล 
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6. งบประมาณ 200,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

คาตอบแทน 40,000 

     -  คาตอบแทนวิทยากร 40,000 

  

คาใชสอย 100,000 

     -  คาเบีย้เล้ียง  ทีพ่กั  และยานพาหนะ 50,000 

-  คาเชารถและน้ํามันเช้ือเพลิง  50,000 

  

คาวัสดุ 60,000 

-  วัสดกุารศกึษา 60,000 

  

  

  

  

รวม 200,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการมีการเพ่ิมพูนทกัษะดานตาง  ๆ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

  -  แบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การศกึษาดงูานนกัศกึษา สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ (การตลาด) 

งบประมาณ  25,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะและประสบการณดานธุรกิจ นอกจากการสอน การจัดอบรมในหองเรียน

แลว การนํานักศึกษาศึกษาดูงานจากสถานประกอบการหรือจากผูมีประสบการณตรงดานธุรกิจ เปนอีกทางหนึ่งที่จะ

ชวยสงเสริมนักศึกษาใหมีความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะเปนการสรางโอกาสที่ดีในการเขาสูตลาดแรงงานของ

นกัศกึษา 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่4 มีประสบการณจากการศกึษาดงูานนอกสถานที่  

 2. เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่4 สามารถประยุกตความรูจากการศกึษาดงูานในการเรยีนและการ

ทาํงาน 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

การศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจ 

อยางนอย 2 แหงทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ 

จาํนวนนกัศกึษา  34  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ขออนมุตังิบประมาณ 

     -  ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0504 – 2 – 30  
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6. งบประมาณ  25,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 25,000 

คาใชสอย 25,000 

-  คาเชารถ 2 วันๆ ละ 11,000 22,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงและที่พัก 1,000 

-  คาของที่ระลึก 2,000 

  

  

  

  

  

รวม 25,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่4 มีประสบการณทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น  

 2. นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่4 มีความสัมพันธที่ดีตอกัน 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

1. จากแบบสอบถาม  

2. จากการสังเกตพฤตกิรรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

งบประมาณ 15,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาที่ดีนอกจากเนนความรูทางวิชาการแลว การปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมเปนส่ิงที่สําคัญมาก เพราะทําใหพลเมืองของชาติในอนาคตมีเจตคติที่ดี มีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม

และการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ทําใหการอยูรวมกันในสังคมมีความสุข 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ทัง้ 4 ช้ันป มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสวนชวยในการรักษาส่ิงแวดลอม  

 2. เพ่ือใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาตนเองและผูอ่ืน  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาทํากิจกรรมที่เปนประโยชนในการชวยเหลือผูที่

ดอยโอกาสกวา รวมทั้งชวยในการดูแลส่ิงแวดลอม อยาง

นอย 2 ครั้ง 

นักศึกษาปที่ 1 – 4 จํานวน 100 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  15,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

คาวัสดุ 15,000 

  

  

  

  

  

  

รวม 15,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษาสาขาการตลาดช้ันปที ่1 – 4 มีคุณธรรมและจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

1. จากแบบสอบถาม  

2. ผลการปฏิบัติงาน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 

งบประมาณ 15,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ในการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแลว การสงเสริมใหนักศึกษามี

สุขภาพที่แข็งแรงและรูจักการจัดการและการทํางานเปนส่ิงที่มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ทัง้ 4 ช้ันป มีกิจกรรมที่เปนประโยชนทํารวมกัน  

 2. เพ่ือใหนักศึกษามีกิจกรรมใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 3. เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะสาขาเดียวกัน  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

จัดกิจกรรมกีฬาระหวางช้ันป อยางตอเนื่อง 1 เดือน โดยจัด

อาทิตยละครั้งอยางนอยไมต่ํากวา 4 ครั้ง 

นักศึกษาปที่ 1 – 4 จํานวน 100 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  15,000  บาท  

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 15,000 

คาวัสดุ 15,000 

  

  

  

  

  

  

รวม 15,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  นกัศกึษาสาขาการตลาดทัง้ 4 ช้ันป มีกิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกัน รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี รูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

1. จากแบบสอบถาม  

2. ผลการดาํเนนิงาน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การตลาดสัมพันธ 

งบประมาณ 5,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ผูที่จะเปนนักการตลาดที่ประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี กลาแสดงออก มีความคิด

สรางสรรค สาขาวิชาการตลาดจึงเห็นความจําเปนอยางย่ิงที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียน

ประสบการณและสรางความสัมพันธทีด่กัีบนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาดจากสถาบนัอุดมศกึษาอ่ืน 

2. วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปที ่3 และ 4 มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู แนวคิด และกิจกรรมดานการตลาดกับ

นักศึกษาสถาบันอ่ืน 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การจดักิจกรรมการตลาดสัมพันธระหวางนกัศกึษาสาขาวิชา

การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุกีบัสถาบนัการศกึษาอ่ืน 

อยางนอย 1 ครั้ง 

 

จํานวน 56 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  5,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 5,000 

คาใชสอย 3,000 

-  คาอาหารวาง 3,000 

  

คาวัสดุ 2,000 

-  วัสดุสํานักงาน 2,000 

  

  

  

  

รวม 5,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาดมีแรงจงูใจในการศกึษาและการทาํงานจากการแลกเปล่ียนประสบการณจากเพ่ือนตาง

สถาบนั 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

-  สังเกตจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรม 

-  แบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  ศกึษาดงูานนกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

งบประมาณ  100,000      บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการเปดโลกทัศนทางดานการศึกษาดูงาน

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหนักศึกษาไดเดินทางไปยังแหลงความรู สัมผัสกับองคกร และสถานประกอบการจริง ที่

มีความพรอมในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จึงไดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานขึ้น โดยนํานักศึกษาช้ันปที่ 3 ทัง้ช้ันป ภาคปกต ิ เดนิทางไปศกึษาดงูานยังสถาน

ประกอบการดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี เพ่ือใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดเปดโลกทัศน สัมผัสกับแหลงการ

เรียนรูใหมๆ 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสรางการเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร  

 2. เพ่ือใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบและพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศกึษาดงูานนกัศกึษาภาคปกต ิเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ ป 3  

อยางนอย 2 แหง 

จาํนวนนกัศกึษา  80  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0505 – 2 – 34 
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6. งบประมาณ  100,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาใชสอย 100,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 5,000 

-  คาของที่ระลึก 5,000 

-  คาทีพ่กัและยานพาหนะ 90,000 

  

  

  

  

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมไดสัมผัสกับแหลงการเรียนรู สถานประกอบการจริง เกิดประสบการณใหมๆ จาก

การศกึษาดงูาน สรางศกัยภาพแกสาขาวิชาและคณะวิทยาการจดัการ 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 รายงานการศกึษาดงูาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  กีฬาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ (กีฬาสี BC สัมพันธ 2007) 

งบประมาณ  30,000      บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนสาขาวิชาหนึ่ง ที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการศึกษาประกอบดวย

นักศึกษาหลายกลุมช้ันป ทั้ง 4 ช้ันป ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมดประมาณ 300 คน อาจารยประจาํสาขาจาํนวน 

5 คน เหตุมีจํานวนนักศึกษาเปนจํานวนมาก ความรูจักและความสามัคคีระหวางกันเปนส่ิงสําคัญ 

  สาขาวิชาจึงเห็นความสําคัญในการสรางความรูจัก รูรักสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ จึงไดจัดกิจกรรมกีฬาสี BC 

สัมพันธ 2009 ขึ้นเพ่ือเช่ือมความสามัคคีแกนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเสรมิสรางลักษณะนสัิยรกัการกีฬาและการออกกําลังกายแกนกัศกึษา 4 ช้ันป  

 2. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีอันดีใหแกนักศึกษาทั้ง 4 ช้ันป  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาสีระหวางช้ันป อยางนอย 1 ครั้ง 

 

จํานวน 300 คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0505 – 2 – 35 
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6. งบประมาณ  30,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 15,000 

คาวัสดุ 15,000 

  

  

ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

  

  

  

รวม 30,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมูนักศึกษา  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. การสังเกต  

 2. แบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  BC Camp 2009 

งบประมาณ  30,000      บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  สังคมไทยในปจจุบัน ไดรับผลกระทบจากคานิยมและวัฒนธรรมตางชาติอยางมาก จนทําใหคนไทยหลงลืม

วัฒนธรรมของตนเอง ดังเห็นไดจากการ การแตงกาย การพูด และบุคลิกภาพความเปนไทยไดถูกกลืนดวยวัฒนธรรม

ตางชาติ ทางสาขาวิชาจึงเล็งเห็นความสําคัญของบุคลิกภาพความเปนไทยที่ดีงามกําลังจะถูกลืมไป จึงไดจัดอบรม

พัฒนาบคุลิกภาพความเปนไทย เชน การไหว การพูด และการแตงกาย ใหกบันกัศกึษา 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูมารยาทความเปนไทย เก่ียวกับ การไหว การพูด การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสม

ในสถาบนัการศกึษา 

 2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูมารยาทความเปนไทย เก่ียวกับ การไหว การพูด การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสม

ในการไปประกอบอาชีพ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ อยางนอย 2 ครั้ง นักศึกษา ช้ันปที่ 1   80 คน 

นักศึกษา ช้ันปที่ 4  150 คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0505 – 2 – 36 
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6. งบประมาณ  30,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 20,000 

คาวัสดุ 10,000 

  

  

ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

  

  

  

รวม 30,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ทําใหนักศึกษามีบุคลิกภาพความเปนไทยเพ่ิมมากขึ้น  

 2. ทําใหนักศึกษาเห็นความสําคัญเก่ียวกับบุคลิกภาพ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. สังเกตการณแตงกายและมารยาทดานตางๆ  

 2. แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



5-73 

 
8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  แขงขันทักษะทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

งบประมาณ  30,000      บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันทักษะการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร มีความจําเปนอยางย่ิงในการเรียนรูและฝกฝนใหเกิดทักษะความ

ชํานาญ ซ่ึงจําเปนตองใชประกอบการเรียนการสอนในหลายระดับช้ัน คือ มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

และอุดมศกึษา 

  ซ่ึงทักษะการใหคอมพิวเตอรเชิงธุรกิจมีอยูหลากหลายดาน คือ ความรูทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร, การ

ประกอบการติดตั้งคอมพิวเตอร, การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน, การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรบังานกราฟก, การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานเว็บไซต 

  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ จงึเหน็ความสําคญัในการจดักิจกรรมเวท ีการแขงขนัทกัษะทาง

วิชาการคอมพิวเตอร โดยใหมีเวทีใหประลองทักษะความรู เสริมสรางความชํานาญ ความเกงทางวิชาการแกนักศึกษาผู

เขาแขงขันทั้ง 3 ระดับช้ัน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเปดเวทีในการแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร แกนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป  

 2. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของนกัเรยีน นกัศกึษา ดานวิชาการคอมพิวเตอร  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

จํานวน 100 คน 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0505 – 2 – 37 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  30,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 20,000 

คาวัสดุ 10,000 

  

  

ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

  

  

รวม 30,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักเรียน นักศึกษา ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะทางการประยุกตใชคอมพิวเตอร มีความรู ความชํานาญ ทางดาน

คอมพิวเตอร ใหนกัศกึษาไดประลองฝมอื สรางศกัยภาพแกตนเอง สาขาวิชาฯและคณะวิทยาการจดัการ 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. แบบสอบถาม  

 2. จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ใหความสนใจสมัครเขารวมการแขงขันโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  โครงการฝกอบรมแนวโนมของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ  23,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  นักศึกษาสาขาการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยตองมีบทบาทหนาที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษยขององคกรตอไปในอนาคต   จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการฝกอบรมแนวโนมของการจัดการทรัพยากรมนุษย

ขององคกรในปจจุบัน  เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ   ตลอดจนเปนการปูพ้ืนฐานใหแก

นักศึกษาในดานการปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการทํางานอยางสรางสรรค  เพ่ือแสวงหาแนวทางการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   ดวยเหตุนี้สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงไดจัดทําโครงการฝกทักษะ

เบื้องตนของการเปนวิทยากรขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. มุงสรางความรูความเขาใจในระบบการทํางานดานทรัพยากรมนุษย  

 2.    มุงสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแนวโนมของการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรในปจจุบัน   

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 ผลผลิต : นกัศกึษา   จาํนวน 100 คน   

   นักศึกษาสาขาการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ผานการอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวโนมของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรในปจจุบัน  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดตอไป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวโนมของการจัดการทรัพยากร

มนุษยขององคกรในปจจุบัน 

จํานวน 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นกัศกึษาสามารถนาํกระบวนการไปใชในการกิจการ/ทาํงาน จํานวน 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การใชเวลาที่คุมประโยชน จาํนวน  1  วัน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : เปนการใชตนทุนตอหัว จาํนวน  230  บาท 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0503 – 2 – 38  
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

   -  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    -  จัดทําหลักสูตร 

    -  ประสานวิทยากร 

    -  ติดตอสถานที่ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

6. งบประมาณ  23,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 23,000 

คาตอบแทน 

- คาวิทยากร  3  คน *300 บาท* 6 ช่ัวโมง  

5,400 

5,400 

คาใชสอย 

- คาอาหาร 100 คน * 30 บาท  =  3000 

- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง  100 คน * 20 บาท * 2 ม้ือ  =  4000 

7,000 

3,000 

4,000 

คาวัสดุ 

- คาเอกสาร  100 ชุด*106 บาท 

10,600 

10,600 

รวม 23,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาไดนําความรูไปใชในการเรียนการสอน และนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดตอไป 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ  

 

 

 

 

 

 

 



5-77 

 
8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  โครงการฝกทกัษะการเปนวิทยากร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ  2 4,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  นักศึกษาสาขาการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยตองมีบทบาทหนาที่เก่ียวของกับการฝกอบรมในการประกอบ

อาชีพตอไปในอนาคต จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการฝกทักษะเบื้องตนของการเปนวิทยากร เปนการปูพ้ืนฐานใหแก

นักศึกษาใหรูบทบาทหนาที่ของการเปนวิทยากร หรือวิทยากรผูชวย สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงไดจัดทํา

โครงการฝกทักษะเบื้องตนของการเปนวิทยากรขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. มุงสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูบทบาทหนาที่การเปนวิทยากร/วิทยากรผูชวย  

 2. มุงฝกทักษะการเปนวิทยากร/วิทยากรผูชวยกระบวนการ  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 ผลผลิต : นกัศกึษา   จาํนวน  60   คน   

 นักศึกษาสาขาการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ผานการอบรม มีทักษะในการเปนวิทยากรผูชวย/วิทยากร 

สามารถนาํไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีทักษะในการวิทยากรผูชวย/วิทยากร จํานวน 60  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นกัศกึษาสามารถนาํกระบวนการไปใชในการกิจการ/ทาํงาน จํานวน 60  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การใชเวลาที่คุมประโยชน จาํนวน  2  วัน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : เปนการใชตนทุนตอหัว จาํนวน  180บาท 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0503 – 2 – 39  
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

   -  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    -  จัดทําหลักสูตร 

    -  ประสานวิทยากร 

    -  ติดตอสถานที่ 

    

 

     

 

   

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

6. งบประมาณ  24,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 24,000 

คาตอบแทน 

- คาวิทยากร  2  คน *300 บาท*12 ช่ัวโมง 

7,200 

7,200 

คาใชสอย 

- คาอาหาร 60 คน * 30 บาท*2 ม้ือ  = 3,600 

- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 60 คน * 20 บาท * 4 ม้ือ= 4,800 

8,400 

3,600 

4,800 

คาวัสดุ 

- คาเอกสาร  60  เลม 

8,400 

8,400 

รวม 24,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษาไดนาํความรูไปใชในการเรยีนการสอน การบรกิารชุมชนและการประกอบอาชีพ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  โครงการอาสาบรกิารชุมชน สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

งบประมาณ  30,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  การบริการชุมชนถือเปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

นักศึกษากับชุมชน จึงควรไดมีการจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธที่ดีดวยการอาสาบริการชุมชน ตามที่ชุมชนมีความ

ตองการในดานตางๆ อาทิ กิจกรรมพ่ีสอนนอง การเรียนรู การบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญตางๆ 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. มุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  

 2. มุงปลูกฝงนักศึกษาใหรักทองถ่ิน  

  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นกัศกึษา จาํนวน 100 คน   

        นักศึกษามีความรักทองถ่ินและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษามีจติอาสา จํานวน 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีจิตสํานึกการเปนอาสาสมัคร จํานวน 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การใชเวลาที่คุมประโยชน จาํนวน  3 วัน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : เปนการใชตนทุนตอหัวเพียง จาํนวน  300  บาท 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552  

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

1. ขั้นเตรียมการ 

   -  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    -  ติดตอประสานกับชุมชน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0503 – 2 – 40  
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6. งบประมาณ  30,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 30,000 

- คาเบี้ยเล้ียงนักศึกษาทํางานในพ้ืนที่100 คน  วันละ 100 บาท * 3 วัน 30,000 

  

รวม 30,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาไดปรับพฤติกรรมของตนเองในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ  

 

 

 

 

 

 



5-81 

 
8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  โครงการคายพัฒนาทักษะชีวิต  

งบประมาณ  60,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  จากผลการสํารวจของคณะพบวา นักศึกษาสวนใหญขาดทักษะในการปรับตัวกับสังคมที่เปล่ียนแปลง การใชชีวิต

อาจมีความเส่ียงทางพฤติกรรม จริยธรรม เม่ือถูกชักชวนไปในทางที่ไมถูกตอง เพ่ือเปนการแกไขและลดปญหา

ดังกลาว สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงไดจัดทําโครงการคายพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น โดยมีจุดมุงหมายใหนักศึกษา

ไดมีการปรับตนเองในทางที่เหมาะสมในเรื่องของพฤติกรรมการใชชีวิต จริยธรรม การปรับพฤติกรรมตนเอง การรูจัก

เสียสละ มีน้ําใจนักกีฬา การมีมนุษยสัมพันธ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีความสุขตาม

สมควร 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. มุงสงเสริมใหนักศึกษาไดปรับพฤติกรรมของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  

 2. มุงสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของตนเอง  

 3 . สรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีรุนนอง 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาสาขาการจดัการบรหิารทรพัยากรมนษุยทีผ่านการอบรม สามารถ

ปรับตนเองใหเขากับสังคมใหมไดอยางเหมาะสม   

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมใหมไดอยางเหมาะสม จํานวน 150  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการดํารงชีวิตในสังคมใหม จํานวน 150  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การใชเวลาที่คุมประโยชน จาํนวน  2 วัน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : เปนการใชตนทุนตอหัวเพียง จาํนวน  400  บาท 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0503 – 2 – 41  



5-82 

 
5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

   -  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    -  จัดทําหลักสูตร 

    -  ประสานวิทยากร 

    -  ติดตอสถานที่ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

6. งบประมาณ  60,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 60,000 

คาตอบแทน 12,600 

- คาวิทยากร  3  คน *300 บาท* 14 ช่ัวโมง  = 12,600 12,600 

คาใชสอย 45,000 

- คาอาหาร 150 คน * 30 บาท*4 ม้ือ  = 18,000  

- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 150 คน * 20 บาท * 4 ม้ือ = 12,000 12,000 

- คาที่พัก 150 คน*100บาท*1วัน   = 15,000 15,000 

คาวัสดุ 2,400 

- คากระดาษ flip chart  200 แผนๆ ละ 2 บาท =  400  บาท 400 

- คาสีเมจิก  10 โหล  โหลละ 120  บาท =  1,200  บาท 1,200   

- กระดาษกาว  12 มวน  มวนละ 25 บาท =  300  บาท 300 

- กระดาษ A 4   5  รีม  รีมละ 100 บาท =  500  บาท 500 

รวม 60,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  นักศึกษาไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขและเปนคนที่รูจักตระหนักในคุณคา

ของตนเอง   และผูอ่ืน 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (42)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  โครงการศกึษาดงูาน 

งบประมาณ  43,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาดูงานของนักศึกษาเปนกิจกรรมหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูดวยประสบการณตรง ซ่ึงจะอํานวย

ประโยชนใหแกนักศึกษาไดระดับหนึ่ง เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหนักศึกษาโดยการไปศึกษาขอมูลดานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยของภาครัฐและภาคเอกชน สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย จึงไดจัดทําโครงการศึกษาดูงานสําหรับ

นักศึกษาโปรแกรมการจัดการทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของนักศึกษาที่จะไดนําความรูที่ไดรับมาปรับหรือ

ประยุกตใชในการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเขาใจในเรื่องวิธีการบริหารจัดการบุคคลของ

องคกรตางๆ มากขึน้ 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. มุงสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาดูงาน  

 2. มุงสรางความรูความเขาใจในระบบการทํางานดานทรัพยากรมนุษย  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาช้ันปที ่   จาํนวน 100 คน   

  นกัศกึษาไดรบัประสบการณตรงจากการศกึษาดงูานและสามารถนาํมาประยุกตใชกบัการเรยีนและการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษาไดรบัประสบการณตรงจากการศกึษาดงูาน จํานวน 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียน จํานวน 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การใชเวลาที่คุมประโยชน จาํนวน  1  วัน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : เปนใชตนทุนตอหัว จาํนวน  430 บาท 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

   -  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    -  ประสานงานสถานประกอบการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

6. งบประมาณ  43,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 43,000 

คาใชสอย 

- คาเชารถโดยสารปรบัอากาศ 2 คนั  คนัละ 20,000 บาท  =  40,000  

- คาของที่ระลึก  3,000 บาท 

43,000 

40,000 

3,000 

รวม 43,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นกัศกึษาไดรบัประสบการณตรงจากการศกึษาดงูาน และนาํไปปรบัใชในการเรยีนการสอน/ทาํงาน  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (43)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม  การบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  ครั้งที่ 2 

งบประมาณ  50,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงที่จะทําใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ

ความคิด ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

และรักษาส่ิงแวดลอม จะชวยสงเสริมการพัฒนาทักษะดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม  

 2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดทําประโยชนใหกับสังคมและชุมชน  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม อยาง

นอย 2 ครั้ง 

จาํนวนนกัศกึษา  100 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ศึกษาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  50,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000 

คาตอบแทน 3,600 

-  คาตอบแทนวิทยากร 3,600 

คาใชสอย 28,000 

-  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 28,000 

คาวัสดุ 18,400 

-  คาวัสดุ 18,400 

รวม 50,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ทําใหนักศึกษาไดตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดลอม 

 2. ทําใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของการอุทิศตนในการทําประโยชนใหกับสังคมและชุมชน 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. ผูเขารวมกิจกรรม  

 2. การสังเกต  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (44)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  กีฬาสานสัมพันธ นักศึกษาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 1 

งบประมาณ  50,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหมนุษยมีความสะดวกสบายมากขึ้น แตมนุษยก็ควรใหความสําคัญเก่ียวกับ

ดานสุขภาพและการสืบสานวัฒนธรรม สาขาวิชาการจดัการทัว่ไปเหน็วาการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการรกัษาสุขภาพ

เปนส่ิงสําคัญ ซ่ึงสาขาเห็นวาการแขงขันกีฬาพ้ืนบานจะกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เปนการสงเสริมสุขภาพและ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยะจะเปนการบริหารที่กอใหเกิดประโยชนทางดานจิตใจและรางกาย 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนกัศกึษามีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีด่ี  

 2.  เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและมีความรักความผูกพันตอกัน 

 3.    เพ่ือใหนักศึกษาเห็นคุณคาการสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  200 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  วางแผน 

     -  เตรียมการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  50,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000 

คาใชสอย 14,000 

-  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 14,000 

  

คาวัสดุ 36,000 

-  คาวัสดุ 7,000 

- คาของรางวัล                 5,000 

- คาเส้ือกีฬา               24,000 

รวม 50,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษามีสุขภาพกายที่สมบูรณแข็งแรง 

 2. นักศึกษามีความสามัคคีและมีความรักในองคกร  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  

 2. แบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (45)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การจดัสัมมนาของนกัศกึษา สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป  ครั้งที่ 2 

งบประมาณ  20,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  คณะวิทยาการจัดการไดผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มุงเนนใหนักศึกษามีความรู

ภาคทฤษฎีและทกัษะในการปฏบิตังิานดานตางๆ เพ่ือเปนการพัฒนานกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไปใหมคีวามคดิ

และสามารถตัดสินใจแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ และติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาไดรับความรูและมีประสบการณเพ่ิมมากขึ้นจากการศึกษาในช้ันเรียน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปไดรับความรูและประสบการณตรงเก่ียวกับการจัดสัมมนา  

 2. เพ่ือใหนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปเรียนรูวิธีการวางแผนและการคิดตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นโดย

ใชทฤษฎีการบริหาร 

 3. เพ่ือใหนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปสามารถทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จดักิจกรรมสัมมนา อยางนอย 1 ครั้ง 

 

 

นักศึกษาช้ันปที่ 4 จาํนวน  150 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0502 – 2 – 45  
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6. งบประมาณ  20,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาตอบแทน 10,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

  

คาใชสอย 7,000 

-  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 5,000 

-  คาเชาสถานที ่ 2,000 

  

คาวัสดุ 3,000 

-  วัสดุ 3,000 

  

รวม 20,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ทาํใหนกัศกึษาสาขาการจดัการทัว่ไป จาํนวน 150 คน ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดสัมมนา 

 2. ทาํใหนกัศกึษาสาขาการจดัการทัว่ไป จาํนวน 150 คน เรียนรูวิธีการวางแผนและการทํางานเปนทีมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบประเมินผลการดําเนินโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (46)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  ศกึษาดงูานของนกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป ครัง้ที ่2 

งบประมาณ  120,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เปนส่ิงจําเปนเพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

ภายในหองเรียนตามหลักสูตร การศึกษาดูงานจะชวยใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ รวมทั้ง

การเปดโลกทัศนใหกวางไกล 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตร  

 2. เพ่ือใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบและพัฒนาประสบการณวิชาชีพ  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศกึษาดงูานของนกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป         

อยางนอย 3 แหลง 

นกัศกึษา ป 3 และ 4 จาํนวน  150 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูลแหลงดูงาน 

     -  วางแผน 

     -  ขออนญุาต 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0502 – 2 – 46  
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6. งบประมาณ  120,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 120,000 

คาใชสอย 120,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 4,000 

-  คาทีพ่กัและยานพาหนะ 111,000 

- คาของที่ระลึก 5,000 

  

  

  

รวม 120,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปไดเรียนรูประสบการณจากการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

 2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปไดรับการเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. แบบสอบถาม  

 2. รายงานของการศกึษาดงูาน  

 

 

 

 



5 - 93 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (47)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ 900,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  งานวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ เปนภารกิจที่สําคัญของคณาจารยในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการพัฒนา

ศักยภาพการวิจัยและการพัฒนาอาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นจึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพ่ือสราง

แรงจูงใจใหคณาจารยมีการทําวิจัยและดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น จึงสมควรที่จะสนับสนุนงบประมาณ 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพการวิจยัของคณาจารย คณะวิทยาการจดัการ  

 2. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหคณาจารยในคณะวิทยาการจัดการสรางสรรคผลงานทางวิชาการเพ่ือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงขึ้น 

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2  ขอท่ี  2.1 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

- งานวิจัย 

- ผูชวยศาสตราจารย   

- รองศาสตราจารย 

- บทความ 

จาํนวน  3  เรื่อง 

จาํนวน  3  คน 

จาํนวน  3  คน 

จํานวน 10 เรื่อง 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

รหัสงบประมาณ       1 – 4 – 0501 – 2 – 47 
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6. งบประมาณ  900,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 900,000 

คาใชสอย 600,000 

 -  คาจางทาํเอกสาร    200,000 

 -  คาจางเก็บขอมูล 300,000 

 -  คาเชารถและน้ํามันเช้ือเพลิง 100,000 

  

คาวัสดุ 300,000 

 -  วัสดุสํานักงาน 300,000 

  

  

  

  

รวม 900,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. คณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น  

 2. คณาจารยสรางสรรคงานวิจัยเพ่ิมสูงขึ้น  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. คณาจารยในคณะวิทยาการจดัการ สงผลงานทางวิชาการ อยางนอย 3 คน  

 2. คณาจารยในคณะวิทยาการจดัการ มีการขอและสงผลงานวิจยั อยางนอย 3 เรื่อง 

 3. คณาจารยในคณะวิทยาการจดัการ มีการสงบทความ อยางนอย 10 เรื่อง 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (48)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม  สนับสนุนศูนยวิจัยและขอมูลทองถ่ิน 

งบประมาณ 100,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนทางดานธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรีและสรางองคความรูจากงานวิจัย 

เพ่ือเปนการใหบรกิารวิชาการและสรางความรวมมือกับชุมชน หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน และประชาชน

ทั่วไป ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรี  

 2. เพ่ือสรางองคความรูจากงานวิจัยที่เปนประโยชน  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2  ขอท่ี  2.1 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : ขอมูลขาวสารและงานวิจัย 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ขอมูลทองถ่ิน ขอมูลวัด อาหารหวาน และอาหารคาว 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได - 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4 ไตรมาส 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :   จาํนวนคาใชจายในการดาํเนนิงาน 100,000 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 4 – 0501 – 2 – 48 
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6. งบประมาณ  100,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาใชสอย 70,000 

     -  คาจางทาํเอกสาร 10,000 

     -  คาจางประเมินผล 10,000 

     -  คาเชารถและน้ํามันเช้ือเพลิง 30,000 

     -  คาจางเก็บขอมูล 20,000 

  

คาวัสดุ 30,000 

      -  คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

  

  

  

  

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 -  มีแหลงขอมูลขาวสารที่ใหบริการแกชุมชน หนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไป 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ประเภทขอมูลขาวสาร 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (49)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบรกิารวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม  คลินิกคอมพิวเตอร       

งบประมาณ  30,000      บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โครงการนี้จัดทําเพ่ือนําความรูความสามารถของอาจารย  และ นกัศกึษาเพ่ือชวยในการ แกไขปญหาดาน

คอมพิวเตอรเบื้องตน เชน อุปกรณคอมพิวเตอร  และ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับไวรัส และยังเปนประโยชนตอนักศึกษาของ

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพ่ือนําความรูมาฝกใชกับปญหาที่พบเจอ 

 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจจึงไดจัดตั้งโครงการคลินิกคอมพิวเตอรเพ่ือชวยแกปญหากับบุคคลทั่วไป รวมใหบริการ

แกไขปญหากับอาจารยและนักศึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนกัศกึษานาํความรูความสามารถมาใชงาน 

2. เพ่ือใหบริการทางสังคม ทางดานคอมพิวเตอรกับบุคคลทั่วไป อาจารย และ นักศึกษา 

 

3. สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี   1.  ขอท่ี 1.2  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) และ ชุมชุน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจใหบริการชุมชน 

 

อาจารย นกัศกึษา ชุมชน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : สนบัสนนุความรูความสามารถของอาจารย  และ นกัศกึษา 

 

 

ฝกประสบการณดาน

คอมพิวเตอร 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- วางแผนการจดัหานกัศกึษาทนุ 

- กําหนดระเบียบเงื่อนไขการ

สมัคร การคัดเลือก 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- สัมภาษณ คัดเลือก 

- บรรจุเขาทํางาน/ปฏิบัติงาน 

ควบคมุ เก็บสะสมการทาํงาน

เปนรายช่ัวโมง 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลการดําเนินงานทุก 

เทอมการศกึษา 

            

6.  งบประมาณ 30,000 บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 30,000 

- ดาํเนนิการ 30,000 

         

รวม 30,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดรับประสบการณตรงดานคอมพิวเตอร 

2.  เพ่ิมชองทางในการใหบรกิารชุมชน อาจารย นกัศกึษา 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

- รายงานผลการดาํเนนิการ 

- รายงานความพึงพอใจในการใชบรกิาร 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (50)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบรกิารวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม  โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอรกับชุมชน 

งบประมาณ  30,000      บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนสาขาวิชาที่ใหความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงมีหลายวิชาที่สามารถถายทอดความรู

ใหกับชุมชนเพ่ือนําไปใชประโยชนได เปนการสงเสริมความรวมมือดานวิชาการ ระหวาง คณะวิทยาการจัดการ สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ กับชุมชน หรือหนวยงานของรัฐ และเปนการบริการชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 โดยจะเปนการดําเนินการใหคําปรึกษา ใหความรูกับชุมชนทางดานวิชาการคอมพิวเตอร และ สนับสนุนบริการ

ดานระบบสารสนเทศ  อีกทั้งยังสามารถนํานักศึกษาเขามาชวยในการฝกปฏิบัติไดโดยตรง เพ่ือใหมีประสบการณกอนจบ

การศกึษาไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการบรกิารวิชาการกับชุมชน  

2. เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 

3. สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี   1.  ขอท่ี 1.2  

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  และ ชุมชุน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจใหบริการ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน

ที่ตองการความรวมมือ 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : สนบัสนนุความรูความสามารถของอาจารย  และ นกัศกึษา ฝกประสบการณดาน

คอมพิวเตอร 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- วางแผนการจดัหานกัศกึษาทนุ 

- กําหนดระเบียบเงื่อนไขการ

สมัคร การคัดเลือก 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- สัมภาษณ คัดเลือก 

- บรรจุเขาทํางาน/ปฏิบัติงาน 

ควบคมุ เก็บสะสมการทาํงาน

เปนรายช่ัวโมง 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลการดําเนินงานทุก 

เทอมการศกึษา 

            

6.  งบประมาณ 30,000 บาท   

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000 

คาใชสอย 30,000 

- ดาํเนนิการ 30,000 

         

รวม 30,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดรับประสบการณตรงดานคอมพิวเตอร 

2.  เพ่ิมชองทางในการใหบรกิารชุมชน อาจารย นกัศกึษา 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

- รายงานผลการดาํเนนิการ 

- รายงานความพึงพอใจในการใชบรกิาร 
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8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 8.4.2  (51)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม     อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุชุมชน ครั้งที่ 2 

งบประมาณ   50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ  ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  วิทยุชุมชนถือเปนส่ิงที่มีอิทธิพลในการใหขอมูลขาวสารแกบุคคลในชุมชนตางๆ อยางใกลชิด การจัดรายการและ

การประกาศเสียงเผยแพรของผูจัดรายการมีผลตอความนาเช่ือถือของผูนํา ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเห็นควรมีการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกนักจัดรายการวิทยุชุมชน เพ่ือจะไดนํารูปแบบการจัดรายการและการออกอักขระไปใชใน

การจดัรายการ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  

 2. เพ่ือฝกปฏิบัติเก่ียวกับการออกเสียงในการจัดรายการที่ถูกตอง  

 3. เพ่ือใหนักจัดรายการสามารถนําการอบรมไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดรายการใหมีความนาเช่ือถือและเปน

ที่ยอมรับมากขึ้น 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอท่ี  3.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : การบรกิารทางวิชาการและสังคม 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดรายการ/การออกเสียง การจดั

รายการ อยางนอย 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน 

 

จํานวนผูเขารับการอบรม  50  คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  50,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000 

คาตอบแทน 16,800 

  -  คาตอบแทนวิทยากร      วิทยากร 2 คน 16,800 

คาใชสอย 23,000 

  -  คาจางทาํเอกสาร 10,000 

  -  คาอาหาร 7,000 

  -  คาจางประชาสัมพันธ 6,000 

คาวัสดุ 10,200 

  -  คาวัสดุสํานักงาน 10,200 

  

หมายเหตุ    ถัวเฉล่ียทกุรายการ) 

  

  

  

รวม 50,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชพัฒนางานในการจัดรายการวิทยุชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ประเมินโดยใชแบบสอบถาม  

 -  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 8.4.2  (52)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม     อบรมการเสริมสรางศักยภาพธุรกิจและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานทองถ่ิน 

งบประมาณ   100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ  ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนฟนเฟองสําคัญในการจะนําพาใหชุมชนแตละชุมชนเจริญรุงเรือง มีความเปนอยูที่ดีและ

เปนสุข หากทรัพยากรมนุษยมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพจะทําใหเกิดวิสัยทัศนในการนําความรูไปพัฒนาสวน

ตางๆ ขององคการและชุมชน ทางศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเห็นควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหทรัพยากรมนุษยของชุมชน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหความรูในการบริหารงานและปรับบุคลิกภาพใหแกทรัพยากรมนุษย  

 2. เพ่ือใหมีการสรางเครือขายในการทํางาน  

 3. เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดในการอบรมไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนตอไป  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอท่ี  3.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดอบรมผูนําชุมชน/และบุคลากรในองคการเขตจังหวัด

เพชรบุรีหรือประจวบคีรีขันธ  

อยางนอย 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน 

จาํนวนผูนาํชุมชน  100  คน 

5. การดําเนนิการงาน 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผน 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  100,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาตอบแทน 42,000 

 -  คาตอบแทนวิทยากร ทมีละ 5  คน 42,000 

คาใชสอย 38,000 

 -  คาเบี้ยเล้ียง 3,000 

 -  คาทีพ่กัและยานพาหนะ 10,000 

 -  คาจางทาํเอกสาร 25,000 

คาวัสดุ 20,000 

 -  คาวัสดุสํานักงาน 20,000 

  

หมายเหตุ    ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

  

  

  

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  ผูเขาอบรมไดรับความรูและสามารถนําความรูที่ไดอบรมเชิงปฏิบัติการไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเอง 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ประเมินโดยใชแบบสอบถาม  

 -  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (53)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบรกิารวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ “ การถายภาพขัน้พ้ืนฐาน ” 

งบประมาณ  60,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ปจจบุนัเทคโนโลยีดานการถายภาพมีการพัฒนา และกาวหนาไปมากประกอบกับมีผูสนใจดานการถายภาพเปน

จาํนวนมาก แตยงัขาดทกัษะ ความรู ความเขาใจทีถ่กูตอง ทัง้การใชกลองถายภาพ อุปกรณการถายภาพ และเทคนคิการ

ถายภาพรูปแบบตางๆ ดังนั้นทางคณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นควรจัดใหมีการอบรมเชิงป ฏิบตักิาร การถายภาพขัน้

พ้ืนฐานใหแกผูทีส่นใจ    ดานการถายภาพ 

 

2. วัตถุประสงค  

 2.1  เพ่ือใหความรูในการถายภาพที่ถูกตอง  

 2.2  เพ่ือฝกป ฏิบตักิารใชกลองถายภาพ และเทคนคิการถายภาพรปูแบบตาง  ๆ

 2.3  เพ่ือสงเสรมิใหเยาวชนมีโอกาสไดคนพบความสามารถของตนเองในดานการถายภาพ  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี         ขอท่ี   

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   :  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

                                 

นักเรียนและนักศึกษาที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ                          

“ การถายภาพขัน้พ้ืนฐาน ” 

นกัเรยีนและนกัศกึษา  50  คน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นกัเรยีนและนกัศกึษามีความสามารถในการถายภาพทีถ่กูตอง  - 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :  วันที่จัดอบรม “ การถายภาพขัน้พ้ืนฐาน ” 2 วัน 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 2 – 0507 – 2 – 53  



5 - 106 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  หาขอมูล 

     -  วางแผนงาน 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

     -  ประสานงาน ประชาสัมพันธ 

      -  จดัเตรยีมเอกสาร 

      -  จดัอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

     -  ประเมินผลโครงการ 

     -  จัดทํารูปเลมสรุปผลโครงการ 

            

 

6. งบประมาณ  60,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 60,000 

คาตอบแทน 10,000 

 -  คาตอบแทนวิทยากร       10,000 

คาใชสอย 20,000 

 -  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 20,000 

คาวัสดุ 30,000 

 -  คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

หมายเหตุ    ถัวเฉล่ียทกุรายการ 

รวม 60,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ผูเขาอบรมมีความรูความสามารถทางดานการถายภาพขัน้พ้ืนฐาน และนาํไปใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน

ทางดานการถายภาพ และการเปนชางภาพมืออาชีพตอไป 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินผล  

  -  ประเมินจากการสังเกต  

  -  ประเมินจากแบบสอบถาม  

        การรายงานผล 

  -  รายงานผลสรุปเปนรูปเลมรายงาน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (54)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม  โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  

งบประมาณ  20,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันศิลปวัฒธรรมของไทยมักจะถูกเด็กและเยาวชนรุนใหมมองขาม และไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร เพ่ือ

เปนการปลูกฝงและสรางความตระหนักในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงควรไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาได

เกิดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ใหคงอยูคูประเทศไทยตอไป 

2. วัตถุประสงค  

  มุงสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความตระหนักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของไทยไมใหสูญหาย 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาเกิดความตระหนักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของไทย 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวน 50  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาเกิดความตระหนักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวน 50  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การใชเวลาที่คุมประโยชน จาํนวน  4 วัน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : เปนการใชตนทุนตอหัวเพียง จาํนวน  400  บาท 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

   -  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    -  ประชุมวางแผนทาํงาน 

    -  เลือกพ้ืนที่ 

    -  ติดตอพ้ืนที่ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

รหัสงบประมาณ       1 – 3 – 0503 – 2 – 54  
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6. งบประมาณ  20,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 20,000 

คาใชสอย 20,000 

- คาเบี้ยเล้ียงนักศึกษาทํางานในพ้ืนที่ 50 คน  วันละ 100 บาท *  4 วัน 20,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

รวม 20,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 นักศึกษาไดรับประสบการณตรงในดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม/สังเกต/สัมภาษณ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (55)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม  การจัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   

งบประมาณ  71,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ศิลปขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย เปนส่ิงที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานสะทอนถึงความเปนชาติ

ไทย เชน นักศึกษาในฐานะเปนเยาวชนของชาติจึงควรมีสวนรวมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของชาติใหสืบตอไป อีกทั้งส่ิงเหลานี้ยังหลอหลอมใหนักศึกษาเปนผูมีความประพฤติที่

ดีงาม ฝายกิจการนักศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหนักศึกษามี

สวนรวมสงเสริมกิจกรรมดังกลาว 

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือเปนการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหสืบทอดตอไป  

 2. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3. เพ่ือใหนักศึกษาเปนผูมีความประพฤติที่ดีงาม  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอท่ี  3.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1.  ประเพณีลอยกระทง ปละ 1 ครั้ง 

2.  การทาํบญุตกับาตร อยางนอย 2 ครั้ง 

3.  ประเพณีแหเทียนพรรษา ปละ 1 ครั้ง 

4.  รณรงคการแตงกายที่ดี อยางนอย 1 ครั้ง 

นกัศกึษา     500  คน 

นกัศกึษา     500  คน 

นกัศกึษา     500  คน 

นกัศกึษา  1,500  คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

รหัสงบประมาณ       1 – 3 – 0501 – 2 – 55  
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6. งบประมาณ  71,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 71,000 

     คาวัสดุ 56,000 

    คาใชสอย 15,000 

  

รวม 71,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของไทย 

 2. นักศึกษาไดมีสวนรวมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  

 3. นักศึกษาเปนผูมีแบบแผนความประพฤติที่ดีงาม  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 - ใชแบบประเมินผลโครงการ 

 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (56)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทยและศาสนา ครั้งที่ 1 

งบประมาณ  40,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

  การใหความรูวิชาการแกนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว การสงเสริมและพัฒนาดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ศาสนาความสามารถของ

นักศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักรับผิดชอบตอศิลปวัฒนธรรมไทยและศาสนา  

 2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดทําประโยชนใหกับสังคม   ชุมชน และศาสนา 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศาสนา      

อยางนอย  1 ครั้ง 

จาํนวนนกัศกึษา  250 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  วางแผน 

     -  เตรียมการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 3 – 0502 – 2 – 56  
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6. งบประมาณ  40,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 40,000 

คาใชสอย 25,000 

-  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 20,000 

- คาจางทาํเอกสาร 5,000 

คาวัสดุ 15,000 

-  คาวัสดุ 15,000 

รวม 40,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาไดรูจักรับผิดชอบตอศิลปวัฒนธรรมไทยและศาสนา  

 2. นักศึกษาไดทําประโยชนใหกับสังคม   ชุมชนและศาสนา 

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (57)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย (คุณธรรมจริยธรรม) ครั้งที่ 1 

งบประมาณ  10,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําคัญคือ ลักษณะของความเปนผูนํา มีคุณธรรม และ

จริยธรรม เพ่ือใหนักศึกษาที่จบออกไปเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณ สามารถจะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมีความสุข 

2. วัตถุประสงค  

 1. เสริมทักษะความเปนผูนําใหกับนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป  

 2. พัฒนาทกัษะการดาํรงชีวิต  การทาํงานและสุขภาพจติและกายของนกัศกึษาและบคุคลทัว่ไป  

 3. เสริมความรูดานคุณธรรมและจริยธรรม  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตและกาย(คุณธรรมและจริยธรรม) 

อยางนอย 3 ครั้ง 

จาํนวนนกัศกึษา  200 คน 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  ขออนญุาตจดัอบรม 

     -  วางแผนการจดัอบรม 

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 3 – 0502 – 2 – 57  
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6. งบประมาณ  10,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 10,000 

คาวัสดุ 10,000 

  

  

  

รวม 10,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักศึกษาไดเสริมทักษะความเปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. นกัศกึษาไดมสุีขภาพจติและสุขภาพกายทีด่ี  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 แบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (58)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การพัฒนาบคุลากรคณะวิทยาการจดัการ 

งบประมาณ  630,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงที่มีความสําคัญที่จะชวยเพ่ิมพูนความรูและทักษะเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนการสอน 

การปฏิบัติงาน เพ่ือกอใหเกิดคุณภาพตอการผลิตบัณฑิตและปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงขึ้น 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหคณาจารยในคณะวิทยาการจัดการไดมีการพัฒนาวิชาการตางๆ เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา  

 2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการไดมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติใหดีย่ิงขึ้น  

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  4  ขอท่ี  4.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   : อาจารยและเจาหนาทีค่ณะวิทยาการจดัการ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

- คณาจารยในคณะวิทยาการจดัการไปอบรม, สัมมนาวิชาการตางๆ 

- เจาหนาที่ในคณะวิทยาการจัดการไปอบรม, สัมมนาดานตาง  ๆ

 

 

จาํนวนนกัศกึษา  30  คน 

จาํนวนนกัศกึษา  8  คน 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       1 – 1 – 0501 – 2 – 58  
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6. งบประมาณ  630,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 630,000 

คาใชสอย 630,000 

     -  คาลงทะเบียน 100,000 

     -  คาเบี้ยเล้ียง ที่พักและยานพาหนะ 530,000 

  

  

  

  

รวม 630,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. คณาจารยคณะวิทยาการจัดการไดเพ่ิมพูนความรูวิชาการตางๆ และนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 2. เจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ ไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  จํานวนคณาจารยและเจาหนาที่ที่เขารับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (59)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ 

งบประมาณ     355,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารที่

เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ของคณะฯ  รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนและสําคัญ  

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

 2. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญ  

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.4 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  สามารถจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนและสําคัญ รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 6 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดาํเนนิการ 355,000 บาท/ระบบ 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ 

     -  วางแผน 

     -  ขออนมุตั ิ

            

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6. งบประมาณ  355,000  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 125,000 

คาครุภัณฑ 125,000 

      -  เครื่องพิมพเลเซอรสมรรถนะสูง 50,000 

      -  อุปกรณชุดกลองวงจรปด 75,000 

งบดําเนินการ 230,000 

คาวัสดุ 230,000 

      -  วัสดุคอมพิวเตอร 230,000 

  

  

รวม 355,000   

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. มีระบบการควบคุมหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ 

 2. มีระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ  

 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 -  ความพึงพอใจของการใชบรกิาร 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาที่ดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องพิมพเลเซอรมรรถนะสูง 1 เครื่อง 50,000 50,000 คุณลักษณะ 

     - พิมพขาวดาํ 38 แผน/วินาที (A4) 

- ความเร็วในการพิมพแผนแรก 

9.5 วินาที (Sleep mode) 

- RMPV 1500-5000 แผน/เดอืน 

- ความละเอียด 1200 X 1200 dpi 

- หนวยความจาํ 48 MB สูงสุด 

304 MB 

- Hi-Speed USB 2.0 Parallel Port 

- ปริมาณการพิมพตอเดือน 

100,000 แผน 

2 อุปกรณชุดกลองวงจรปด 1 ชุด 75,000 75,000 - รองรับสัญญาณภาพ 4 ชอง 

พรอม 1 ชอง สัญญาณเสียง 

บันทึกภาพแบบ MPEG4 

- ดภูาพ Real Time ดวยความเรว็ 

100 เฟรม/4 กลอง 

- เลือกใชเมนไูดหลายภาษาและ

ภาษาไทย 

- ระบบ Backup ดวยภาพ Network 

Backup 

- รองรับการเช่ือมตอ Sensor 

- มีระบบ Password Lock 

- รองรับการบันทึกดวยฮารดดิสก 

      

     คําช้ีแจง 

      

      

      

 รวม  125,000   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (60)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุการดาํเนนิงานคณะวิทยาการจดัการ        

งบประมาณ  1,325,200     บาท   

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 ผลผลิต : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป จาํนวนนกัศกึษา  2,400 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของการรบับรกิาร รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน :   

2. งบประมาณ  1,325,200  บาท  

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,325,200     

คาวัสดุ 1,325,200     

    -  วัสดุสํานักงาน 1,325,200 

  

  

รวม 1,325,200 

 

 

รหัสงบประมาณ      2 – 1 – 0501 – 1 – 60 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (61)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  บรกิารจดัการศกึษาสําหรบันกัศกึษา ภาค กศ.บป. 

งบประมาณ  3,112,400     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ภาค กศ.บป. 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการทกุช้ันป จาํนวนนกัศกึษา  480 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของการรบับรกิาร รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน :  รายจายการดําเนินการตอหัว 6,484.16 บาท 

 

2. งบประมาณ  3,112,400  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 3,112,400 

คาตอบแทน 2,600,000 

    -  คาตอบแทนการสอน 2,200,000 

    -  คาตอบแทนการดาํเนนิงาน  400,000 

คาใชสอย 100,000 

    -  คาเบี้ยเล้ียงที่พักและยานพาหนะ 100,000 

คาวัสดุ 412,400 

    -  คาวัสดุสํานักงาน 312,400 

    -  คาวัสดุการศึกษา 100,000 

  

รวม 3,112,400 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (62)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทั่วไปสําหรับผูบริหาร 

งบประมาณ  2,431,400     บาท   

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จดัการศกึษา (Ex-BBA.)     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    : นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับผูบริหาร (Ex-B.B.A.) 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับผูบริหาร (Ex-B.B.A.) 90 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ระดับความพึงพอในการจัดการเรียนการสอนโครงการจัดการศึกษา

สําหรับผูบริหาร 

 

รอยละ 80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :   กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :   คาใชจายการศกึษาตอหวั 27,015.56 

2.  งบประมาณ     2,431,400  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 2,431,400 

คาตอบแทน 2,100,000 

  1. คาตอบแทนการสอน  1,700,000 

 2. คาตอบแทนวิทยากร 100,000 

 3. คาตอบแทนดาํเนนิการ 300,000 

คาใชสอย 100,000 

 คาใชจายในการจดัอบรม ประชุม  สัมมนา 100,000 

คาวัสดุ 231,400 

 1. คาวัสดุตํารา 200,000 

 2. คาวัสดุการศึกษา 31,400 

รวม 2,431,400 
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8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 8.4.1  (63)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม     จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทั่วไปสําหรับผูบริหารสมัยใหม (MM-BBA.)    

งบประมาณ   976,700      บาท    

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จดัการศกึษา (MM-BBA.)     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทั่วไปสําหรับผูบริหารสมัยใหม (MM-BBA.)  จํานวน 36  คน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : 

 

1.  จาํนวนนกัศกึษาใหม 

2.  จาํนวนนกัศกึษาเกา 

30 คน 

16 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :    ระดับความพึงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน  รอยละ 80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :    กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ไตรมาส 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :    คาใชจายการศกึษาตอหวั 21,232.60 บาท 

2.  งบประมาณ     976,600  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 976,000 

1. คาตอบแทน 534,000 

  1.1 คาตอบแทนการสอน 3 ภาคเรยีน ๆ ละ 7 วิชา ๆ ละ 10,000 x 2 420,000 

 1.2 คาตอบแทนดาํเนนิการ 3 ภาคเรยีน ๆ ละ 33,000 99,000 

 1.3 คาตอบแทนวิทยากร  5 คน ๆ ละ 3,000 บาท 15,000 

2.  คาวัสดุ 442,700 

 2.1   เอกสารตําราเรียน (46x21x150) 144,900 

 2.2 คาวัสดุ 58,000 

 2.3 คาถายเอกสารการสอน 60,000 

 2.4 วัสดุเพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ 80,000 

 2.5 ตําราหองสมุด 99,100 

    

รวม 976,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (64)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย (1) 

งบประมาณ  40,800     บาท    

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ืองานวิจัยจําเปนตองใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือรองรับขอมูลที่มีขนาดใหญ

และมีประสิทธิภาพได เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหที่อธิบายผลที่ซับซอนและลุมลึกมากขึ้น สงผลใหงานวิจัยเปนที่สนใจใน

วงวิชาการ คณะจึงกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัย ขึ้น ”   เพ่ือสอดรบั

กับการเรียนวิชาวิจัยธุรกิจของนักศึกษา 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับการเลือกใชสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 

  2.  เพ่ือใหผลการวิจัยของนักศึกษาเปนผลงานที่มีการพัฒนา วิธีการวิเคราะหขอมูลที่สูงขึ้น  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จาํนวน  28  คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 28 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเขาอบรม รอยละ 80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 5 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 1,457  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

1.1  ประชุมช้ีแจง             

       1.2   ตดิตอวิทยากร             

1.3  เตรยีมเอกสาร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

3.1  ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ   40,800   บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 40,800 

คาตอบแทน 28,800 

- คาตอบแทนวิทยาการ 4 คน x 2 วัน x 6 ช.ม. x 600  บาท 28,800 

คาวัสดุ 12,000 

- คาวัสดุเอกสารประกอบในการอบรม 12,000 

  

รวม 40,800 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   ผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยได  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สอบถามความพึงพอใจของผูรวมอบรม 

 2.  ประเมินผลตอหนวยของการดําเนินงาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (65)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การศึกษาดูงานและการฝกอบรมเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

งบประมาณ  102,200     บาท    

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหารมีเปาหมายตองการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะบริหารธุรกิจทั้ง

ภาควิชาการและปฏบิตั ิเพ่ือใหนกัศกึษาสามารถนาํไปประยุกตใชไดจรงิในชีวิตการทาํงาน การศกึษาดงูานจากสถาน

ประกอบการจริงและการฝกอบรมเทคนิคการสอนงานผูรวมงานแบบมีสวนรวม เปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับนักศึกษาที่

เปนผูบริหารและผูที่จะเปนผูบริหารสามารถนําไปใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหนกัศกึษาโครงการ Ex-B.B.A. มีประสบการณศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

  2.  เพ่ือใหนักศึกษาโครงการ  Ex-B.B.A. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถอธิบายงานหรือสอน    

                     งานผูอ่ืนแบบมีสวนรวม 

  3.  เพ่ือใหนักศึกษาโครงการ  Ex-B.B.A. มีความสัมพันธที่ดีตอกัน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  นกัศกึษาโครงการ Ex-B.B.A. จาํนวน  80 คน 

 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาดูงานและเขาอบรม 80  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   รอยละของนักศึกษาที่ศึกษาดูงานและเขาอบรม รอยละ 90 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :   ระยะเวลาดาํเนนิการ 5 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :   จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 1,277.50 บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

 1.1  ประชุมช้ีแจง             

        1.2   ตดิตอวิทยากร             

1.3   ติดตอสถานที่             

        1.4   เตรยีมเอกสาร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

3.1  ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ   102,200  บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 102,200 

คาตอบแทน 22,000 

- คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

- คาเบี้ยเล้ียง 2,000 

คาใชสอย 70,200 

- คาเชารถ 40,000 

- คาที่พัก 12,000 

- คาอาหาร 15,200 

- คาของที่ระลึก 3,000 

คาวัสดุ 10,000 

  คาวัสด ุและเอกสาร 10,000 

รวม 102,200 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นกัศกึษาโครงการ Ex-B.B.A มีประสบการณทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

 2. นกัศกึษาโครงการ Ex-B.B.A มีความรูและประยุกตใชความรูในการทํางานกับผูอ่ืนไดอยางด ี

 3. นกัศกึษาโครงการ Ex-B.B.A มีความสัมพันธที่ดีตอกัน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1. จากการสังเกต 

 2. จากการสํารวจความคดิเหน็ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (66)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การพัฒนาบคุลิกภาพ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณสําหรับนักบริหาร 

งบประมาณ  70,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาบุคลิกภาพเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับทุกคน โดยเฉพาะอยางหนึ่งผูที่จะเปนผูบริหาร เพ่ือใหมีบุคลิกภาพที่

ดีทั้งการแสดงออก การส่ือสาร  และการแตงกาย  ซ่ึงจะทําใหผูที่เก่ียวของทั้งผูบังคับบัญชา ระดับสูงขึ้นไป เพ่ือนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชาพอใจและประทับใจ และใหความรวมมือในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ในขณะเดียวกันเปนการ

สรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคการดวย  โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหารจึงเห็นความจําเปน จัดโครงการฝกอบรม

การพัฒนาบคุลิกภาพใหแกนกัศกึษา เพ่ือใหความรูความเขาใจหลักการพ้ืนฐานในการพูดและการพัฒนาบคุลิกภาพใหดี

ย่ิงขึ้นตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 

  2.  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีแนวทางสรางความประทับใจตอผูอ่ืน  

  3.  เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูวิธีการพูดและการส่ือสาร 

  4.  เพ่ือสรางความม่ันใจในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

  5.  เพ่ือฝกฝนการแกปญหาเฉพาะหนา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1   ขอท่ี  1.1  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  จาํนวนนกัศกึษา Ex-B.B.A. จาํนวน  58  คน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาอบรม   58  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและมีความพอใจในการอบรม รอยละ 80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :  ระยะเวลาดาํเนนิการ 6 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :  จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 1,206.90  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             

1.1  ประชุมช้ีแจง             

       1.2   ตดิตอวิทยากร             

1.3  ติดตอและเตรียมสถานที ่             

1.4  จดัเตรยีมเอกสาร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

3.1  ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ   70,000  บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 70,000 

คาตอบแทน 28,800 

     คาตอบแทนวิทยาการ 4 คน x 2 วัน x 6 ช.ม. x 600  บาท 28,800 

คาใชสอย 24,560 

     - คาเชารถ   3,000  x  2  วัน 6,000 

     - คาอาหารกลางวัน  58 คน x 2 วัน x 80  บาท 9,280 

     - คาอาหารวาง  58 คน x 4 ม้ือ x 40  บาท 9,280 

คาวัสดุ 16,640 

      คาวัสดแุละเอกสารในการอบรม 16,640 

รวม 70,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นกัศกึษาโครงการ  Ex-B.B.A. มีบุคลิกภาพที่ดี 

 2.  นกัศกึษาโครงการ  Ex-B.B.A  มีความสามารถในการพูดและนาํเสนองาน 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  การสังเกต  

 2.  การสํารวจความพึงพอใจ  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (67)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชุน 

งบประมาณ  56,400  บาท   

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ MM-B.B.A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  บุคลิกภาพ หมายถึง สภาวะทุกอยางที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวบุคคล โดยหมายรวมถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะทางจิตใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอ

การกระทําของบุคคลในสถานการณตาง ๆ และสงผลตอองคการที่อยูในภาวการณแขงขันสูงเชนปจจุบัน  ดังนั้น  การทํางานเพียงเพ่ือใหเสร็จสมบูรณ

อาจไมเพียงพอตอการดําเนินงาน แตตองทําใหผูมาติดตอประทับใจ และพึงพอใจในการใหบริการที่เหนือความความหมายดวย  อีกทังการประมาณงาน

ภายในองคการตองราบรื่นและเปยมไปดวยประสิทธิภาพนั้น  บุคคลทุกฝายตองสามารถสื่อสารกันอยางเขาใจ และใหความรวมมือกันอยางดี  ผูเขาอบรม

สามารถประยุกตใชแนวทางที่นําเสนอไดอยางดี  การทํางานในองคการเปยมไปดวยประสิทธิภาพและความประทับใจ การทํางานในยุคปจจุบันจึงให

ความสําคัญกับบุคลิกภาพและการนําเสนอเพ่ือ 

 1.  มีความสามารถในการรับรู และเขาใจในสภาพความจริงไดอยางถูกตอง  

 2.  การแสดงอารมณจะอยูในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม  

 3.  มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสังคมได  

 4.  มีความสามารถในการทํางานที่อํานวยประโยชนตอผูอื่นและสังคมได  

 5.  มีความรักและความผูกพันตอผูอื่น  

 6.  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการแสดงออกของตนตอผูอื่นไดดีขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหผูเขาอบรม มีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 

  2.  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีแนวทางสรางความประทับใจตอผูอื่น  

  3.  เพ่ือกระตุนใหผูเขาอบรมมีใจบริการ ( Service mind) 

  4.  เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลอยางสูงสุดในการนําเสนอ 

  5.  เพ่ือสรางความม่ันใจในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ  

  6.  เพื่อฝกฝนการแกปญหาเฉพาะหนา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  จํานวน  30  คน  

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาอบรม   30 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของนักศึกษาที่เขาอบรม มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและสามารถ

นําเสนองานไดอยางนาสนใจ 

รอยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : นักศึกษาที่เขาอบรมบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน 6 เดือน 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  : จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 1,880  บาท 

รหัสงบประมาณ       3 – 1 – 0502 – 2 – 67  
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

1.1  ประชุมชี้แจง             

       1.2   ติดตอวิทยากร             

1.3  ติดตอและเตรียมสถานที่             

1.4  เตรยีมเอกสาร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

3.1  ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ  56,400 บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 56,400 

คาตอบแทน 28,800 

- คาตอบแทนวิทยาการ 4 คน x 2 วัน x 6 ช.ม. x 600  บาท 28,800 

คาใชสอย 15,600 

- คาเชารถ  3,000  บาท x  2 วัน 6,000 

- คาอาหารกลางวัน 30คน x 2 วัน x  80 บาท 4,800 

- คาอาหารวาง 30 คน x 4 ม้ือ x  40 บาท 4,800 

คาวสัดุ 12,000 

- คาวัสดุเอกสารประกอบในการอบรม + กระเปา 12,000 

  

รวม 56,400 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น  

 2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีนําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได  

 3.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีนําเสนองานไดอยางมีเทคนิคและมีประสิทธิภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สอบถามความพึงพอใจของผูรวมอบรม  

 2.  ประเมินผลตอหนวยของการดําเนินงาน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (68)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม  อบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย (2) 

งบประมาณ  40,800     บาท    

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  MM-B.B.A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยจําเปนตองใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อรองรับขอมูลท่ีมี

ขนาดใหญและมีประสิทธิภาพได เพื่อใหไดผลการวิเคราะหท่ีอธิบายผลท่ีซับซอนและลุมลึกมากขึ้น สงผลให

งานวิจัยเปนท่ีสนใจในวงวิชาการ คณะจึงกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่องานวิจัย ขึ้น”   เพื่อสอดรับกับการเรียนวิชาวิจัยธุรกิจของนักศึกษาและผูสนใจงานวิจัยโดยท่ัวไป 

2.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไปมีความรูเก่ียวกับการเลือกใชสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเปน

เครื่องมือในการวิเคราะห 

2.  เพื่อใหผลการวิจัยของนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไปเปนผลงานท่ีมีการพัฒนา วิธีการวิเคราะหขอมูลท่ี

สูงขึ้น 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี                      ขอท่ี   

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จาํนวน  30  คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 30 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเขาอบรม รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 9 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 1,360  บาท 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ        3 – 1 – 0502 – 2 – 68  
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

1.1  ประชุมชี้แจง             

1.2   ติดตอวิทยากร             

1.3  ประชาสัมพันธบุคคลท่ัวไป             

1.4  เตรียมเอกสาร             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ   40,800   บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 40,800 

คาตอบแทน 28,800 

- คาตอบแทนวิทยาการ 4 คน x 2 วัน x 6 ช.ม. x 600  บาท 28,800 

คาวัสดุ 12,000 

- คาวัสดุเอกสารประกอบในการอบรม 12,000 

  

รวม 40,800 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   ผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยได  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สอบถามความพึงพอใจของผูรวมอบรม 

 2.  ประเมินผลตอหนวยของการดําเนินงาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (69)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ  32,800     บาท   

ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ในองคกรแตละองคกรประกอบดวยบุคคลหลายระดับและหลากหลายความสามารถ  ดังนั้นผูนําในองคกรตองดึง

ศักยภาพของบุคลากรออกมาใช เพ่ือสรางความเจริญเติบโตและความอยูรอดขององคกร คณะฯเล็งเห็นวาบุคคลที่มาศึกษา

ในโครงการพิเศษเปนกําลังหลักของแตละองคกร จึงเห็นควรพัฒนาบุคลากรเหลานั้นนําความรูกลับไปพัฒนาองคกร 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหนักศึกษานําความรูไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงานที่ตนเองรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

  2.  เพ่ือใหนักศึกษาทราบวาการทํางานในหนวยงานนั้น ทุกคนตองมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  

  3.  เพ่ือนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในองคกร เพ่ือความอยูรอดและเจริญเติบโต  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน  35  คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาอบรม 35 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของผูเขาอบรม รอยละ 80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : นักศึกษาที่เขาอบรม 5 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 937  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       3 – 1 – 0502 – 2 – 69  
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

1.1  ประชุมช้ีแจง             

       1.2   ตดิตอวิทยากร             

1.3  เตรยีมเอกสาร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

3.1  ประมวลผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   32,800   บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 32,800 

คาตอบแทน 7,200 

- คาตอบแทนวิทยาการ 2 คน x 6 ช.ม. x 600  บาท 7,200 

คาใชสอย 5,600 

- อาหารกลางวัน  35 คน x 80 บาท 2,800 

- อาหารกลางวัน  35 คน x 2 ม้ือ  x 40 บาท 2,800 

คาวัสดุ 20,000 

- คาวัสดุเอกสารประกอบในการอบรม 20,000 

  

  

  

  

รวม 32,800 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษานําความรูไปพัฒนาองคกรของตนเองไดอยางตอเนื่อง  

 2.   นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สอบถามความพึงพอใจของผูรวมอบรม  

 2.  ประเมินผลตอหนวยของการดําเนินงาน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (70)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  บรกิารจดัการศกึษาสําหรบันกัศกึษา ภาคสมทบ/พิเศษ       

งบประมาณ  785,400     บาท   

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 ผลผลิต : นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ภาคสมทบ/พิเศษ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :   นกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ภาคสมทบ/พิเศษ จาํนวนนกัศกึษา  120 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :   ระดับความพึงพอใจของการรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :   

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน :   

 

2. งบประมาณ  785,400  บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 785,400 

คาตอบแทน 585,400 

    -  คาตอบแทนการสอน 505,400 

    -  คาตอบแทนการดาํเนนิงาน  80,000 

คาใชสอย 100,000 

    -  คาจางทาํเอกสารประกอบการสอน 100,000 

คาวัสดุ 100,000 

    -  คาวัสดุการศึกษา 100,000 

  

รวม 785,400 

 

รหัสงบประมาณ         5 – 1 – 0501 – 1 – 70 
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8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 8.4.1  (71)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ชื่อกิจกรรม     จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (M.B.A.)   

งบประมาณ   2,716,490     บาท    

ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตทีไ่ดรบัจากโครงการ/กิจกรรม  จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน  60  คน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : 1.  จํานวนนักศึกษาใหม 

2.  จํานวนนักศึกษาคงอยู 

3.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

60 คน 

51 คน 

10 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจในการใหบริการการเรียนการสอนของนักศึกษา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการ 4 ไตรมาส 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการศึกษาตอหวั 45,274.83 

2.  งบประมาณ  2,716,490   บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร 95,280 

 คาจางชั่วคราว 1 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท x 12 เดือน 95,280 

งบดําเนนิการ  

 คาตอบแทน 1,252,000 

 1.  คาตอบแทนการสอน 3 ภาคเรียน ๆ ละ 4 วิชา ๆ ละ 58,000 บาท 696,000 

 2.  คาตอบแทนดําเนินการ  ภาคเรียน ๆ ละ 130,000 บาท 390,000 

 3.  คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 10 เรื่อง ๆ ละ 4,000  บาท 40,000 

 4.  คาตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 10 เรื่อง ๆ ละ 9,600  บาท 96,000 

 5.  คาตอบแทนวิทยากร  10 คน ๆ ละ 3,000  บาท 30,000 

      คาใชสอย 210,000 

 1.  คาเบี้ยเลี้ยง 20,000 

 2.  คาพาหนะ 50,000 

 3.  คาที่พัก 50,000 

 4.  คาใชจายในการจัดอบรม ประชุม  สัมมนา 90,000 

      คาวัสดุ 1,159,210 

 1.  คาวัสด ุ 159,210 

 2.  คาถายเอกสารการสอน 100,000 

 3.  คาตํารา 900,000 

รวม 2,716,490 

 

รหัสงบประมาณ         6 - 1 – 0502 - 1 - 71 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (72)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการนําเสนอ     

งบประมาณ  90,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  บุคลิกภาพ หมายถึง สภาวะทุกอยางที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวบุคคล โดยหมายรวมถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะทางจิตใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอ

การกระทําของบุคคลในสถานการณตาง ๆ และสงผลตอองคการที่อยูในภาวการณแขงขันสูงเชนปจจุบัน  ดังนั้น  การทํางานเพียงเพ่ือใหเสร็จสมบูรณ

อาจไมเพียงพอตอการดําเนินงาน แตตองทําใหผูมาติดตอประทับใจ และพึงพอใจในการใหบริการที่เหนือความความหมายดวย  อีกทังการประมาณงาน

ภายในองคการตองราบรื่นและเปยมไปดวยประสิทธิภาพนั้น  บุคคลทุกฝายตองสามารถสื่อสารกันอยางเขาใจ และใหความรวมมือกันอยางดี  ผูเขาอบรม

สามารถประยุกตใชแนวทางที่นําเสนอไดอยางดี  การทํางานในองคการเปยมไปดวยประสิทธิภาพและความประทับใจ การทํางานในยุคปจจุบันจึงให

ความสําคัญกับบุคลิกภาพและการนําเสนอเพ่ือ 

 1.  มีความสามารถในการรับรู และเขาใจในสภาพความจริงไดอยางถูกตอง  

 2.  การแสดงอารมณจะอยูในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม  

 3.  มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสังคมได  

 4.  มีความสามารถในการทํางานที่อํานวยประโยชนตอผูอื่นและสังคมได  

 5.  มีความรักและความผูกพันตอผูอื่น  

 6.  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการแสดงออกของตนตอผูอื่นไดดีขึ้น  

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหผูเขาอบรม มีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 

  2.  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีแนวทางสรางความประทับใจตอผูอื่น  

  3.  เพ่ือกระตุนใหผูเขาอบรมมีใจบริการ ( Service mind) 

  4.  เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลอยางสูงสุดในการนําเสนอ 

  5.  เพ่ือสรางความม่ันใจในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ  

  6.  เพ่ือฝกฝนการแกปญหาเฉพาะหนา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  นักศึกษาเขาอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการนําเสนอ 30 คน 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาอบรม   30 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของนักศึกษาที่เขาอบรม มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและสามารถ

นําเสนองานไดอยางนาสนใจ 

รอยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการ 5 เดือน 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  : จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 3,000 บาท 

รหัสงบประมาณ       6 – 1 – 0502 – 2 – 72  
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

1. ติดตอเชิญวิทยากร             

        2. เตรยีมเอกสาร             

3. ติดตอและเตรียมสถานที่             

2.  ขั้นดําเนินการ             

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ 90,000 บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 90,000 

คาตอบแทน 28,800 

     คาตอบแทนวิทยาการ 4 คน x 2 วัน x 6 ช.ม. x 600  บาท 28,800 

คาวสัดุ 8,000 

     คาวัสดุในการอบรม 8,000 

คาใชสอย 53,200 

- คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 6,320 

- คาอาหารกลางวัน 35 คน x 2 วัน x  80 บาท 5,600 

- คาอาหารวาง 4 ม้ือ x 4 ม้ือ x  40 บาท 5,600 

- คาของที่ระลึก 4,000 

- คาที่พักอาจารยผูควบคุม  4 คน x 2 วัน x 1,000 บาท 8,000 

- คาเบี้ยเลี้ยง   4 คน x 2 วัน x 210 บาท 1,680 

- คาเชารถ  1,100  บาท x  2 วัน 22,000 

รวม 90,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1 .  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 

 2.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําความรูไปปรับใชกับชีวิตประจําวันได 

 3.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนองานไดอยางมีเทคนิคและมีประสิทธิภาพ 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สอบถามความพึงพอใจของผูรวมอบรม 

 2.  ประเมินผลตอหนวยของการดําเนินงาน 
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8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 8.4.2  (73)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม     การศึกษาดูงานเพ่ือเปดโลกทัศนนักศึกษา MBA  

งบประมาณ   158,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  โลกทัศน คือ การมองโลก การมองเห็น  การรูจักโลก ใชหมายถึง ทัศนะ หรือ ความคิดของผูใดผูหนึ่งเก่ียวกับโลก

และสังคมของประชากรโลก, เก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูแลวหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในโลก  โลกทัศนที่แตกตางกันเปนปจจัย

สําคัญในการกําหนดระบบของมนุษยในรูปแบบที่แตกตางกันทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพราะการตัดสินใจ 

ตาง ๆ ขึ้นอยูกับพ้ืนฐานการวิเคราะหปจจัยรอบดานที่ส่ังสมกันมา ผลของการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามจะสงผลตอเนื่องไปยัง

ระบบธรรมชาติ 

 โลกทัศนของคนในสังคมหนึ่งจะมีผลช้ีนําตอการกําหนดนโยบายทางดานการเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงมีอิทธิพล

โดยตรงตอสังคมนั้น ๆ และผลที่ไดจากการวิเคราะหทางวิชาการจะนํามาซ่ึงการกําหนดนโยบายการดําเนินงานขององคกร

ในที่สุด  ดังนั้นการกําหนดนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจในทุก ๆ ดานจะสงผลตอเนื่องไปยังผูคนที่อาศัยภายในสังคม

แตละสังคมใหมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไป  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้อาจนําพาสังคมไปสูความย่ังยืนหรือไมย่ังยืนไดในที่สุด 

 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทั่วไป เล็งเห็นวานักศึกษาจะตองเปนผูบริหารที่มี

ความคิดกาวไกล และทันตอโลกของการเปล่ียนแปลง ประกอบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเปดประเทศและเปนตลาดใหญ

ของโลก   จึงเห็นสมควรใหนักศึกษาไดไปศึกษาดูงาน เพ่ือเปดโลกทัศนของตนเอง 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน 

 2.  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจกลไกการดําเนินงานขององคกรหรือหนวยงานที่เปนตนแบบของ 

      ตางประเทศ  

 3.  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเนื้อหาสาระที่เก่ียวของ  

 4.  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานตางประเทศ  

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 
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4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  ศึกษาดูงานเพ่ือเปดโลกทัศน นักศึกษา MBA   31  คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่รวมเขาศึกษาดูงาน 31  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษาที่เขาศึกษาดูงาน มีมุมมองและโลกทัศนที่เปล่ียนไป รอยละ 80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :  ระยะเวลาดาํเนนิการ 5 เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :  จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 5,096.77 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

1. ตอติดบริษัททัวร             

2.  ช้ีแจงประธานโครงการ             

3. ดาํเนนิการเดนิทางออกตางประเทศ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

 เดินทางไปตางประเทศ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ 158,000 บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 158,000 

คาใชสอย 158,000 

- คาที่พัก (12 คน x 4 วัน x 1,000  บาท) 48,000 

- คาเบี้ยเล้ียง (4 คน x 4 วัน x 1,000  บาท) 16,000 

- คาตั๋วเครื่องบิน (4 คน x 4 วัน x 15,000  บาท) 90,000 

- คาธรรมเนียมวีซา  (4 คน x  1,000  บาท) 4,000 

รวม 158,000 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมองในการบริหารงานขององคกรในตางประเทศ 

 2.  นกัศกึษาไดรบัประสบการณตรงจากการศกึษาดงูานจากตางประเทศ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 2.  ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  

 3.  ประเมินผลตนทุนตอหนวยในการดําเนินโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (74)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต”            

งบประมาณ 85,710       บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจดัการ   ไดเปดสอนในระดบับณัฑิตศกึษา  หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป  

ตั้งแตปการศึกษา  2547   ปจจุบันมีนักศึกษา  9 รุน  จาํนวน  101  คน   สําเรจ็การศกึษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด  จาํนวน   15  คน   และ

ปจจุบันยังมีนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษา  จํานวน   86  คน  เนื่องจากไมสามารถเสนอหัวขอวิทยานิพนธไดตามที่หลักสูตรกําหนด

และบางสวนเสนอหวัขอวิทยานพินธแลวแตขาดความรู  ความเขาใจ  ในกระบวนการและขัน้ตอน ตลอดจนหลักวิชาการในการจดัทาํ

วิทยานิพนธ   ดังนั้นเพ่ือใหบัณฑิตที่ยังไมไดเสนอหัวขอวิทยานิพนธ   คณะวิทยาการจัดการเห็นควรใหมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตกลุมดังกลาวสามารถสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีความรู ความเขาใจและสามารถทําวิทยานิพนธตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

2.2 เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารับการอบรมสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอที่  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต  จํานวน 41 คน   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : -  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาอบรม    จาํนวน  41    คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : -  รอยละของนักศึกษาที่เขาอบรม มีความรู ความเขาใจ กระบวนการจัดทํา

วิทยานิพนธ และสามารถจัดทําวิทยานิพนธได 

 

 รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : -  รอยละของนักศึกษาที่เขาอบรมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : -   จาํนวนคาใชจายตอหวัในการดาํเนนิการ 2,090 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   25............. พ.ศ.  25..................... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     1.1 เชิญนักศึกษาที่ยังไมเสนอหัวขอ

วิทยานพินธ    

            

1.2   เชิญวิทยากร               

1.3   เตรียมสถานที ่             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

ประมวลผลและรายงานผล             

 

5.  งบประมาณ   85,710  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 85,710 

คาตอบแทน 57,600   

- คาตอบแทนวิทยากร  จาํนวน  4  คน คน  x  4  วัน ๆ ละ  6  ช่ัวโมง  ๆ ละ  600 บาท     57,600   

คาใชสอย 18,110 

-  คาจางทาํเอกสารประกอบการอบรม      2,400   

-  คาอาหารกลางวัน    จาํนวน    41  คน ๆ ละ 70  บาท    11,480 

-  คาอาหารวาง  จาํนวน 41 คน ๆ ละ 30  บาท    1,230 

-  คาของที่ระลึก 3,000 

คาวัสดุ 10,000   

- คาวัสดสํุานกังาน      10,000   

รวม 85,710 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธไดและเสนอหัวขอวิทยานิพนธ  

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1.  ประเมินผลความสําเร็จของโครงการโดยสอบถามความพึงพอใจผูเขาอบรม 

2.  ประเมินผลจากตนทุนตอหนวยในการดําเนินโครงการ 

3.  รายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาสและเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 
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8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 8.4.2  (75)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม     การนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณ   40,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การเผยแพรผลงานวิจัย  เปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะเปนการนําผลงานวิจัยของบัณฑิตเสนอตอสาธารณชน และเพ่ือ

เปนการสนับสนุนใหบัณฑิต ไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถงานวิจัย โดยผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษาและรวมวิพากษ เพ่ือ

คัดสรรคงานวิจัยที่มีประโยชนนําไปใชกับสาธารณชน หรือทํางานวิจัยตอยอดไดตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยทั้งที่เปนวิทยานิพนธและสารนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  2.  เพ่ือใหนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาไดมเีวทใีนการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ของตนเองตอสาธารณชน  

3.   เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลและขอมูลการวิจัยระหวางบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ   และนักวิจัย 

  4.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารวมเสนอผลงานวิจัย

และไดรับการคัดเลือก 

50 คน/10  หัวเรื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของนักศึกษาที่เขาเสนอวิทยานิพนธ รอยละ 100 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 7 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 800 บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

1.1  เตรียมการ             

1.2   ติดตอผูทรงคุณวุฒิ             

1.3  ประชาสัมพันธ             

1.4  รับสมัคร             

1.5  คัดเลือกงานวิจัย             

1.6   แจงผลการคัดเลือก             

2.  ขั้นดําเนินการ             

2.1  เสนองานวิจัย             

2.2  สรุปขอเสนอแนะ              

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

ประมวลผลและรายงานผล             

6.  งบประมาณ 40,000 บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิการ 40,000 

คาตอบแทน 17,000 

1.  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ  3 คน x 3,000  บาท 9,000 

2.  คาตอบแทนผลงานที่นําเสนอ   10 x 800 8,000 

คาใชสอย 7,000 

1.  คาอาหารกลางวัน  50 คน x  80 บาท 4,000 

2.  คาอาหารวาง  50 คน x 2 มื้อ x  30 บาท 3,000 

คาวัสดุ 16,000 

1.  คาวัสดุสํานักงาน 7,000 

2.  คาของที่ระลึก 3,000 

3.  คาเชารถ  3,000  บาท x  2 วัน 6,000 

รวม 40,000 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  เกิดกลไกการกลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.  มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิอยางมีระบบ 

 3.  นักศึกษามีเวทีนําเสนอผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน 

 4.  ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1 .  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 2.  ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 3.  ประเมินผลตนทุนตอหนวยในการดําเนินโครงการ 
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8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

 8.4.1  (76)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม     ปรับปรุงหอง  224   

งบประมาณ   167,000    บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาการจดัการ จดัหอง 224 เพ่ือเปนหองรับรองอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย และเปนที่พักของบัณฑิตและเปนที่ทํางานของเจาหนาที่โครงการจัดการศึกษา MBA  ซ่ึงอุปกรณเครื่องมือยัง

ขาดการปรับปรุงและพัฒนา เพราะเม่ือเปดดําเนินการคณะใหอุปกรณเดิมของคณะ ซ่ึงขณะนี้มีสภาพเส่ือมโทรม คณะจึงตองปรับปรุง 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือใหอาจารยผูสอนมีหองพัก ระหวางรอการสอนและใหคําปรึกษากับบัณฑิต 

  2.  เพ่ือใหเจาหนาที่มีหองทํางานที่สะดวกตอการใชสอยและใหบริการแกบัณฑิต  

  3.  เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสถานที่ที่ใชในการเสวนาวิชาการและคนควาขอมูล 

3. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    ปรับปรุงหอง 224   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนผูใชหองพัก 40 – 80 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   รอยละของนักศึกษาที่เขาใชงานหอง 224 รอยละ 90 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :  ระยะเวลาดาํเนนิการ 5 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :   จํานวนคาใชจายตอหัวในการดําเนินงาน 2,087.50 

 

4.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

1.1  เตรยีมการสอบราคา             

       1.2   ติดตอรานคา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

2.1  ขออนุมัติซ้ือ/จาง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

3.1  ประมวลผลและรายงานผล             
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5.  งบประมาณ  167,000  บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 167,000 

คาครุภัณฑ 167,000 

        -  เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 87,000 

        -  ชุดโตะ - เกาอ้ี  30,000 

        -  อุปกรณตกแตง 50,000 

รวม 167,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 6.1  อาจารยผูสอนมีหองพักที่เปนสัดสวน 

 6.2  เจาหนาที่มีหองทํางาน  

 6.3  นักศึกษาระดับบัณฑิตมีหองพัก  

  

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินผลความสําเรจ็ของงาน และความพึงพอใจของผูใชงาน  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 39,000 

 

 

 

48,000 

87,000 คุณลักษณะ 

- เครื่องปรับอากาศ            

ขนาด 25,000 บีทียู           

ราคา 39,000 บาท 1 เครื่อง 

- เครื่องปรับอากาศ            

ขนาด 36,000 บีทียู           

ราคา 48,000 บาท 1 เครื่อง 
2 ชุดโตะ - เกาอ้ี  - 30,000 30,000  

3 อุปกรณตกแตง - 50,000 50,000  

      

      

      

      

      

      

      

     คําช้ีแจง 

      

      

      

      

      

      

 รวม  167,000 167,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนับสนุนจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิต ิ

งบประมาณ   231,620  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาคณิตศาสตรและสถิต ิ

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาคณิตศาสตรและสถิติ 900 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  257.35  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- จัดซ้ือครุภัณฑ             

- พัฒนาบคุลากร             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   231,620   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาพัฒนาบคุลากร 20,000 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-  คอมพิวเตอร 6 เครื่องๆละ 23,500 บาท 141,000 

-  เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 1 เครื่อง 36,380 

-  เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ 1 เครื่อง 34,240 

รวม 231,620 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 

1 คอมพิวเตอร 6 เครื่อง 23,500 141,000 1. หนวยประมวลผลกลาง  

     CPU ตองเปนแบบ Intel 

     Core 2 Duo  

     2. ความถ่ีสญัญาณ 

     นาฬิกาไมนอยกวา 3 GHz 

     จํานวน 1 ตัว ระบบบัส 

     ไมนอยกวา 800 MHz 

     3. เมนบอรดมีหนวยความจาํ 

     แบบ Flash Bios  

     4. หนวยความจาํหลัก 

     ไมนอยกวา1 GB Hard Disk 

     ไมนอยกวา160 GB 

     5. Slot and Port  

     ชองตอจอภาพ VGA 

     แบบ 15 Pin 1 Port   

     6. จอภาพสีแบบ TFT LCD 

     ขนาดไมต่ํากวา17 นิ้ว 

     คุณลักษณะ 

2 เครื่องถายทอด 1 เครื่อง 36,380 36,380 1.กลองมีอุปกรณสราง  

 สัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ    สัญญาณภาพแบบ ½ นิ้ว 

     2.Color C MOS มีจํานวน 

     พิกเซลรวม 3.2 ลานพิกเซล 

     3.อัตราการแสดงภาพสูงสุด 

     24 ภาพ/วินาที  

     4.ปรับ focus แบบ Auto 

     /Manual  

     5.ระบบซูมภาพเปนแบบ 

     ดิจิตอลสูงสุด 16 เทา 
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ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 

3 เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพ 1 เครื่อง 34,240 34,240 1.เปนเครื่องฉายภาพระบบ 

 จากคอมพิวเตอรและวีดีโอ    LCD ชนิด TFT  

     Polysillicon  

     2.ใชเลนสชนิดเลนสซูม 

     แบบ Optical Zoom 

     3.มีระบบคนหาสัญญาณ 

     อัตโนมัต ิ

      

      

      

 รวม   211,620  
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  8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาคหกรรมศาสตร 

งบประมาณ  133,760  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืน  ๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาคหกรรมศาสตร 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาคหกรรมศาสตร 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  445.86  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- พัฒนาบคุลากร             

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ             

 

รหัสงบประมาณ             1 – 1 – 0604 – 2 - 02 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- จัดซ้ือครุภัณฑ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ    133,760   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  เบี้ยเล้ียงบคุลากร 30,000 

2. คาวัสดุ  

-  วัสดุงานครัว 30,000 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-  เครื่องถายทอดสัญญาณจากภาพคอมพิวเตอรและวีดีโอ 34,240 

-  คอมพิวเตอรพกพา 27,820 

-  เตาแกสกระจกนิรภัย 2 เตาๆละ 5,850 บาท 11,700 

รวม 133,760 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพ 1 เครื่อง 34,240 34,240 คุณลักษณะ 

 จากคอมพิวเตอรและวีดีโอ    1.เปนเครื่องฉายภาพ LCD 

     ชนิด TFT Polysilicon 

     2.ใชเลนสชนิดเลนสที่ซูมแบบ 

     Optical Zoom  

     3. มีระบบคนหาสัญญาณ 

     อัตโนมัติ 

2 คอมพิวเตอรพกพา 1 เครื่อง 27,820 27,820 คุณลักษณะ 

 (Notebook)    1. Intel Centrino 

     2. 1 GB DDR2 SDRAM 

     3. 160 GBSATA 

     4. DVD Super Multi 

     5. 5-in1 , 3XUSB, iLink 

3 เตาแกสกระจกนิรภัย 2 เครื่อง 5,850 11,700 คุณลักษณะ 

     1. โครงสรางเตาทําดวยกระจก 

     Tempe Glass 

     2. แผนเซรามิคพิเศษทดความ 

     รอน 1,000 องศาเซลเซียส 

     3. ระบบสปารคไฟฟาอัตโนมัต ิ

     ปรับได 3 ระดับ 

     4. ประหยัดแกสไดรอยละ 30 

     คําช้ีแจง 

     1.ใชในการเรยีนการสอนสาขา 

       คหกรรมศาสตร 

     2.ใชในการวิจัย 

 รวม   73,760  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาเคมี 

งบประมาณ   120,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาเคมี 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาเคมี 600 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  200  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- พัฒนาบคุลากร             

- จัดซ้ือครุภัณฑ             

 

รหัสงบประมาณ             1 – 1 – 0605 – 2 - 03 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ    120,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาเบี้ยเล้ียงบคุลากร 30,000 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-   เครื่องช่ังไฟฟา 1 เครื่อง 90,000 

รวม 120,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 

1 เครื่องช่ังไฟฟา 1 เครื่อง 90,000 90,000 1. ช่ังไดทศนิยม 4 ตําแหนง 

     2.ใชไฟฟา 220 โวลต 

     คําช้ีแจง 

     1. ใชปฏิบัติการเคมีขั้นสูง 

     2. ใชในงานวิจัย 

 รวม   90,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาชีววิทยา 

งบประมาณ   37,868  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืน  ๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาชีววิทยา 

2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาคณิตศาสตรและสถิติ 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  126  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- จัดซ้ือวัสดุ             

- จัดซ้ือครุภัณฑ             

 

รหัสงบประมาณ             1 – 1 – 0606 – 2 - 04 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ    37,868   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  

-   สํานกังาน 20,868 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-   เครื่องปรับอากาศ 17,000 

รวม 37,868 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 17,000 17,000 คุณลักษณะ 

     1. ขนาด 9,000 BTU 

     2. มีระบบควบคุมระยะไกล 

     3. ใชไฟฟา 220 โวลต 

      

     คําช้ีแจง 

     ใชปรับปรุงหองพักอาจารย 

 รวม   17,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนับสนุนจัดการศึกษาสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

งบประมาณ   30,848  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  102.82  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- พัฒนาบคุลากร             

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ             

 

รหัสงบประมาณ              1 – 1 – 0610 – 2 - 05 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   30,848   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงบคุลากร 10,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 20,848 

รวม 30,848 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  

งบประมาณ   63,747  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 600 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  106.24  บาท 

 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- จัดซ้ือครุภัณฑ             

- พัฒนาบคุลากร             

 

รหัสงบประมาณ             1 – 1 – 0608 – 2 - 06 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   63,747   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  พัฒนาบคุลากร 10,000 

2. คาวัสดุ  

-  กีฬา 36,747 

งบลงทุน  

1. คาครภุณัฑ  

-  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 17,000 

รวม 63,747 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ 1 เครื่อง 17,000 17,000 คุณลักษณะ 

 เลเซอร    1. ใชระบบการพิมพแบบ 

     เลเซอร 

     2. ความเร็วไมต่ํากวา 10 แผน 

     ตอนาท ี

     3. ใชไฟฟา 220 โวลต 

     คําช้ีแจง 

     ใชในการเรยีนการสอนสาขา 

     วิทยาศาสตรการกีฬา 

 รวม   17,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

งบประมาณ   30,890  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  308.90  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ             

- จัดซ้ือครุภัณฑ             

- พัฒนาบคุลากร             

รหัสงบประมาณ             1 – 1 – 0607 – 2 - 07 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

5.  งบประมาณ  30,890 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงบคุลากร 10,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานกังาน 3,890 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 17,000 

รวม 30,890 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 17,000 17,000 คุณลักษณะ 

 แบบเลเซอร    1. ใชระบบการพิมพ 

     แบบเลเซอร 

     2. ความเร็วไมต่ํากวา 10 แผน 

     ตอนาท ี

     3. ใชไฟฟา 220 โวลต 

     คําช้ีแจง 

     ใชในการเรยีนการสอนสาขา 

     วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 รวม   17,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

งบประมาณ   141,208  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 500 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  282.41 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุ             

- ซ้ือครุภัณฑ             

- พัฒนาบคุลากร             

รหัสงบประมาณ              1 – 1 – 0612 – 2 - 08 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   141,208   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  พัฒนาบคุลากร 20,000 

2. คาวัสดุ  

-  สํานกังาน 2,708 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-  เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 1 เครื่อง 34,000 

- เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 25,500 

- เครื่องถายเอกสารระบบ digital 1 เครื่อง 27,000 

- เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ(LCD projector) 1 เครื่อง 32,000 

รวม 141,208 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับที ่

รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 

1 เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพ 1 เครื่อง 34,000 34,000 1. 3.2 ลาน Pixels 

 วัตถุ 3 มิติ    2. อัตราการแสดงภาพสูงสุด 

     24 ภาพตอวินาท ี

     3. หลอดไฟ LED 

2. เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 25,500 25,500 คุณลักษณะ 

     1.ขนาด 12,000 บีทียู 

     2.มีระบบควบคุมระยะไกล 

     3.ใชไฟฟา 200 โวลต 

3 เครื่องถายเอกสารระบบ 1 เครื่อง 27,000 27,000 คุณลักษณะ 

 digital    1.เครื่องถายเอกสารระบบ  

     digital 

     2.สรางภาพดวยระบบเลเซอร 

     3.ความเรว็ 20 แผนตอนาที 

4 เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพ 1 เครื่อง 32,000 32,000 คุณลักษณะ 

 จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ    1.เปนเครื่องฉายภาพโดยใช 

 LCD projector    ระบบ LCD  

     2. มีความละเอียดภาพระดบั 

     True XGA 1024x768 จุด 

     คําช้ีแจง 

     ใชในการเรยีนการสอนสาขา 

     วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 รวม   118,500  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   การบริหารจัดการสวนสํานักงานคณบด ี    

งบประมาณ  4,772,273  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค 

      เพ่ือจัดหาและเตรียมบุคลากร ครุภัณฑ สาธารณูปโภค ความพรอมของปจจัย ประสิทธิภาพของงาน และความพึงพอใจ

ในการสนับสนุนภารกิจของคณะ 

2. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 (ระบุผลผลิต)  บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายผูสนับสนุน  ครุภัณฑ  คาสาธารณูปโภค ประสิทธิภาพของงานและ

ความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรสายผูสอน 

บุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวน 20 อัตรา 

จํานวน 12 อัตรา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของบคุลากรในการบรหิารงานโดยภาพรวมคณะ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

 

3.  งบประมาณ   4,772,273   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

-   คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย  (20 คน) 3,431,880 

-   คาประกันสังคม 171,594 

-   คาตอบแทนเงินเดือนสายผูสนับสนุน (12 คน) 957,840 

-   คาประกันสังคม 47,892 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  พัฒนาบุคลากรสายผูสอน (1 คน) 10,000 

-  พัฒนาบุคลากรสายผูสนับสนุน (7 คน) 70,000 

 

 

รหสังบประมาณ            1 – 1 – 0601 – 1 - 09 



6 - 26 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

2. คาสาธารณปูโภค  

-  คาสาธารณูปโภค 39,167 

งบลงทุน  

1. คาครภุณัฑ  

-  เครื่องปรับอากาศ 43,900 

รวม 4,772,273 

 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 43,900 43,900 คุณลักษณะ 

     1. ขนาดไมต่าํกวา 29,000 

         บทียีู 

     2. มีระบบควบคุมระยะไกล 

     3. ใชไฟฟา 220 โวลต 

      

     คําช้ีแจง 

     ใชปรับปรุงหองพักสาขา 

     คณิตศาสตรและสถิต ิ

      

      

 รวม   43,900  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการสวนศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

งบประมาณ  853,686  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค 

      เพ่ือจัดหาและเตรียมบุคลากร และสาธารณูปโภคในการสนับสนุนภารกิจของศูนย  

2.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 (ระบุผลผลิต)  บคุลากร และคาสาธารณูปโภค  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : พนักงานมหาวิทยาลัยที่จางในปงบประมาณ 2551 

สายสนบัสนนุ 

 

จํานวน 10 อัตรา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของบคุลากรในการบรหิารงานโดยภาพรวมคณะ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

 

3.  งบประมาณ   853,686   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

-  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา เวลา 12 เดือน 727,320 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาใชจายพัฒนาบคุลากร (8 คน) 80,000 

-  คาประกันสังคม 36,366 

2. คาสาธารณปูโภค  

-  คาสาธารณูปโภค 10,000 

รวม 853,686 

 

 

 

รหสังบประมาณ            1 – 1 – 0602 – 1 - 10 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การปจฉิมนิเทศ 

งบประมาณ   20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 นักศึกษาจะมีศักยภาพในการเขาสูตลาดแรงงานและสามารถปรับตัวในการทํางานไดดีจําเปนตองใหคําแนะนํา

การสมัครงาน ความเขาใจบทบาท หนาที่ และการอยูรวมกับผูอ่ืนจึงจะสามารถแขงขันเขาสูงานและปฏิบัติงานดวยความสุข

และสําเร็จเปนที่ยอมรับของสังคม 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการปจฉิมนิเทศ 

2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการสมัครงาน บทบาท หนาที่ และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

2.3  เพ่ือใหนักศึกษามีความตระหนักในการสมัครงาน บทบาท หนาที่ และการอยูรวมกับผูอ่ืนสังคม 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา ความรูความเขาใจ ความตระหนกั และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 60 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  333.33 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรียมงาน             

- จัดกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ           2 – 1 – 0601 – 2 - 11 
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6.  งบประมาณ   20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 7,200 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปราชการ 2,350 

-  คาที่พัก 450 

-  คาอาหารกลางวัน 3,500 

-  คาอาหารวาง 3,500 

3. คาวัสดุ  

- คาวัสดสํุานกังาน 3,000 

รวม 20,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  นกัศกึษาสามารถเขาสูงานและทาํงานประสบความสําเรจ็ 

     7.2  สังคมยอมรบัศกัยภาพของบณัฑิต 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

      8.2  สํารวจความรูความเขาใจ ความตระหนกั และความพึงพอใจ 

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

      8.4  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   การพัฒนาหลักสูตร         

งบประมาณ     50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับความตองการของ

สังคมและความเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งนี้เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพ มีความเปนเลิศและเขาสูสากล ตลาดแรงงานตองการ 

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกาศใหเกิดความย่ังยืน 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1 เพ่ือใหคณาจารยมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 

      2.2  เพ่ือใหหลักสูตรผานเกณฑกําหนด 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต) คณาจารย  หลักสูตรผานเกณฑกําหนดและความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนคณาจารย 20 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  2,500 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดทําหลักสูตร             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

รหสังบประมาณ           2 – 1 – 0601 – 2 - 12 
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6.  งบประมาณ   50,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  ตอบแทนวิทยากร 20,000 

2. คาใชสอย  

-  จางทาํเอกสาร 5,000 

-  อาหารวาง 5,000 

-  อาหารกลางวัน 5,000 

-  ไปราชการ 5,000 

-  เชาทีพ่กั 2,000 

3. คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน 8,000 

รวม 50,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  สามารถสรางหลักสูตรใชผลิตบัณฑิตตอบสนองความตองการของสังคม 

7.2  มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถคูคุณธรรมเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนคณาจารยที่เขารวมกิจกรรม 

 8.2  ตรวจสอบหลักสูตรผานเกณฑกําหนด 

 8.3  สํารวจความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม  

 8.4  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.5 วิเคราะหขอมูล  สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ  

งบประมาณ   204,526   บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาคณิตศาสตรและสถิต ิ

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาคณิตศาสตรและสถิติ  900 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  227.25  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุและซอมครุภัณฑ             

- พัฒนาบคุลากร             

- เสริมประสบการณนักศึกษา             

รหัสงบประมาณ         2 – 1 – 0603 – 2 - 13 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- จัดนิทรรศการ             

- คายคณิตศาสตร             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   204,526   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 12,000 

-  คาตอบแทนอาจารยพเิศษ 18,000 

2. คาใชสอย  

-  คาพัฒนาบคุลากร 90,000 

-  คาซอมครุภัณฑ 10,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 56,000 

-  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 

-  คาวัสดุไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 5,000 

-  คาวัสดุตํารา 8,526 

รวม 204,526 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาคหกรรมศาสตร  

งบประมาณ   104,866  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาคหกรรมศาสตร 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาคหกรรมศาสตร 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  349.55  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ             

 

รหัสงบประมาณ             2 – 1 – 0604 – 2 - 14 



6 - 35 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- พัฒนาบคุลากร             

- เชิญวิทยากร             

- ไปศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   104,866   บาท 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 4,866 

2. คาใชสอย  

-  พัฒนาบคุลากร 10,000 

3. คาวัสดุ  

-  วิทยาศาสตรและการแพทย 20,000 

-  งานครัว 60,000 

-  สํานกังาน 10,000 

รวม 104,866 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาเคมี  

งบประมาณ   164,015  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาเคมี 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี 

4.    ผลผลติท่ีไดรบัจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาเคมี 600 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  273.35  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ             

 

รหัสงบประมาณ           2 – 1 – 0605 – 2 - 15 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- พัฒนาบคุลากร             

- เชิญวิทยากร             

- ไปศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ    164,015    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงบุคลากร 60,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 94,015 

รวม 164,015 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาชีววิทยา  

งบประมาณ   207,020  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาชีววิทยา 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาชีววิทยา 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  690  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุ             

 

รหัสงบประมาณ            2 – 1 – 0606 – 2 - 16 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- พัฒนาบคุลากร             

- เชิญวิทยากร             

- เชารถ             

- อาหารกลางวันและอาหารวาง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   207,020  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  วิทยากร 6,000 

2. คาใชสอย  

-  พัฒนาบคุลากร 90,000 

-  ซอมครุภัณฑ 20,000 

-  เชารถ 12,000 

-  อาหารกลางวัน 3,750 

-  อาหารวาง 3,750 

3. คาวัสดุ  

-  วิทยาศาสตรและการแพทย 71,520 

รวม 207,020 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทัว่ไป  

งบประมาณ   108,330  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  361  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ             

- ซอมครุภัณฑ             

 

รหัสงบประมาณ              2 – 1 – 0610 – 2 - 17 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- พัฒนาบคุลากร             

- เชิญวิทยากร             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ  108,330 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงบคุลากร 20,000 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ 20,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 30,000 

-  คาอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนกิส 20,000 

-  คาวัสดุสํานกังาน 8,330 

รวม 108,330 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  

งบประมาณ   304,553  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 600 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  507.58  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุ             

- ซอมครุภัณฑ             

- พัฒนาบคุลากร             

รหัสงบประมาณ             2 – 1 – 0608 – 2 - 18 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- เชิญวิทยากร             

- จางอาจารยพเิศษ             

- ไปศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   304,553   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 30,000 

-  คาตอบแทนอาจารยพเิศษ 120,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงพัฒนาบุคลากร 30,000 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ 15,500 

-  คาเชารถ 15,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุอุปกรณกีฬา 79,053 

-  คาวัสดุสํานักงาน 15,000 

รวม 304,553 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

งบประมาณ   99,528  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  995.28  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ             

- ซอมครุภัณฑ             

 

รหัสงบประมาณ            2 – 1 – 0607 – 2 - 19 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- พัฒนาบคุลากร             

- เชิญวิทยากร             

- ไปศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ  99,528 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 8,000 

-  คาตอบแทนอาจารยพเิศษ 18,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงบคุลากร 30,000 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ 5,000 

-  คาเชารถ 6,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 24,000 

-  คาวัสดุสํานกังาน 8,528 

รวม 99,528 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุจดัการศกึษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

งบประมาณ   230,223  บาท    

ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และความเปนเลิศตามความตองการของสังคม จําเปนตองเตรียมบุคลากร วัสดุ 

อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ การเชิญวิทยากร การไปศึกษานอกสถานที่และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดประสบการณเพ่ิมเติม 

และการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาบรรยายในสาขา 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติในสาขา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา นกัศกึษาเรยีนผานเกณฑ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษาทีเ่รยีนในสาขาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 500 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  460.44  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- ซ้ือวัสดุอุปกรณ             

- ซอมหองปฏิบัติการ             

- พัฒนาบคุลากร             

รหัสงบประมาณ            2- 1 – 0612 – 2 - 20 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- เชิญวิทยากร             

- เชารถ             

- ทาํเอกสาร             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   230,223  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 19,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงไปราชการ 21,440 

-  คาซอมแซมหองปฏิบัติการ 10,000 

-  คาอาหารกลางวัน 13,250 

-  คาอาหารวาง 13,250 

-  คาเชารถ 25,000 

-  คาจางทาํเอกสาร 20,000 

3.  คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานกังาน 18,283 

-  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 40,000 

-  คาวัสดุอ่ืน ๆ 50,000 

รวม 230,223 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  บัณฑิตมีคุณภาพและความเปนเลิศ 

     7.2  บณัฑิตมีศกัยภาพการแขงขนัในตลาดแรงงาน 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนวิชาในสาขา 

      8.2  ตรวจสอบผลการเรียนจากวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัต ิ

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   การบริหารจัดการสวนสํานักงานคณบด ี    

งบประมาณ  866,925  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดหาและเตรียมบุคลากร วัสดุ เอกสาร ครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพัก หองประชุม หองสุขา 

บรเิวณในอาคาร บรเิวณนอกอาคาร และในการสนบัสนนุภารกิจของคณะ 

2. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 (ระบุผลผลิต)  บุคลากรสายผูสนับสนุน วัสดุ เอกสารแจกนักศึกษา ครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุม 

หองสุขา บรเิวณในอาคาร บรเิวณนอกอาคาร และการประชุม 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 อัตรา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ประสิทธิภาพของบคุลากรในการบรหิารงานโดยภาพรวมคณะ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

 

3.  งบประมาณ   866,925   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

-  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย 3 คน  เวลา 12 เดอืน 30,000 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาซอมแซมครุภัณฑ 126,930 

-  คาซอมแซมอาคารและปรับปรุงบริเวณ 110,000 

-  คาดาํเนนิการประชุม   75,040 

2. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 179,955 

-  คาเอกสารนกัศกึษา 345,000 

รวม 866,925 

 

รหสังบประมาณ             2 – 1 – 0601 – 1 - 21 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   การประชาสัมพันธ      

งบประมาณ   90,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธมีความสําคัญที่จะทําใหสาธารณชนรับทราบภารกิจของหนวยงาน มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการ การสรางความเช่ือถือและช่ือเสียงตอสาธารณชน หนวยงานมีความเจริญกาวหนา จึงจําเปนตองประชาสัมพันธให           

ผูมีความประสงคจะเขาเรียนและผูตองการใชบัณฑิตทราบ รวมถึงการเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตเขาแขงขันใน

ตลาดแรงงาน 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือประชาสัมพันธภารกิจของคณะสูกลุมเปาหมาย 

      2.2  เพ่ือใหการประชาสัมพันธผานเกณฑกําหนด 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  คนทีไ่ดรบัการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธ และความพึงพอใจของนกัศกึษา 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนคนที่ไดรับการประชาสัมพันธ 500 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  180  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูเกี่ยวของ             

- ประชาสัมพันธ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ            2 – 1 – 0601 – 2 - 22 
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6.  งบประมาณ  90,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงไปราชการ 20,000 

-   คาใชจายในการผลิตส่ือ 10,000 

2. คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน 60,000 

รวม 90,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ผูรับฟงขาวสารมีความสนใจใชบริการและมีความเช่ือม่ันตอคณะมากขึ้น 

7.2  ผูเขาเรียนและผูมีโอกาสเขาตลาดแรงงานไดมากขึ้น 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนผูที่ไดรับการประชาสัมพันธ 

8.2  ตรวจสอบการประชาสัมพันธผานเกณฑกาํหนด 

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   การพัฒนาหลักสูตรการแพทยแผนไทยโดยมีสวนรวม         

งบประมาณ     30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันโรคภัยไขเจ็บเปนปญหาสําคัญที่มีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีทั้งโรคติดเช้ือและไมติดเช้ือ ซ่ึงมี

สาเหตุจากวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป แมวาการแพทยแผนปจจุบันจะเจริญกาวหนาแตก็ไมสามารถรักษาไดทุก

โรคและไมเหมาะกับบริบทของทองถ่ิน  จึงมีการฟนฟูแพทยแผนไทยขึ้นมาเพ่ือใชเปนทางเลือกในการรักษาอีกทางหนึ่ง  

เปนการสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสมุนไพรในประเทศใหเกิดประโยชน  ลดดุลการคาที่ตองส่ังยาราคาแพงมาใช

รักษา  นอกจากนี้ยังทําใหมีการคนควาวิจัยการแพทยแผนไทยใหเกิดความเจริญกาวหนาสืบไป 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือใหทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาการแพทยแผนไทย 

 2.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการแพทยแผนไทยในการอบรมและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยมีสวนรวมกับ

ทองถ่ิน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  ผูมีสวนรวม หลักสูตรปริญญาตรี  หลักสูตรการอบรมและความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเขารับการอบรมหลักสูตร 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  600  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ติดตอผูมีสวนเก่ียวของ             

- เตรียมวัสดุและอุปกรณ             

รหัสงบประมาณ           2 – 2 – 0609 – 2 - 23 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- ประชุมแสดงความคิดเห็น             

- พัฒนาหลักสูตร             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   30,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

2. คาใชสอย  

-  คาอาหารวาง 2,500 

-  คาอาหารกลางวัน 2,500 

-  คาเบี้ยเล้ียงไปราชการ 1,000 

-  คาเชาที่พัก 1,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 3,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  สามารถอบรมและผลิตบณัฑิตทางการแพทยแผนไทยเพ่ือตอบสนองสังคม 

7.2  การแพทยแผนไทยไดรับการพัฒนา  และใชเปนทางเลือกหนึ่งในการบําบัดโรคภัยไขเจ็บใหสอดคลองกับ

บริบททองถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนผูเขามามีสวนรวม  และจํานวนหลักสูตรที่พัฒนา 

 8.2  ตรวจสอบเกณฑกําหนดของหลักสูตร  

 8.3  สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวม  

 8.4  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.5 วิเคราะหขอมูล  สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการสวนศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

งบประมาณ  67,014  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  วัตถุประสงค 

      เพ่ือจัดหาวัสดุ และครุภัณฑในการสนับสนุนภารกิจของศูนย 

2.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

(ระบุผลผลิต)  วัสด ุครภัุณฑ  และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนกิจกรรมการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรฯ  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของบคุลากรในการบรหิารงานโดยภาพรวมของศนูย 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

 

3.  งบประมาณ   67,014   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาซอมแซมครุภัณฑ 60,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานกังาน 7,014 

รวม 67,014 

 

 

 

รหัสงบประมาณ          2 – 1 – 0602 – 1 - 24 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

งบประมาณ   30,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรมจริยธรรมเปนตัวควบคุมจิตมนุษยใหแสดงพฤติกรรมที่ใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอ

ตัวเอง สังคม และธรรมชาติ มีความสําคัญเทาเทียมกับดานวิชาการ และปจจุบันผูสอนมักเนนดานวิชาการ ทําใหบัณฑิตมี

ภูมิคุมกันดานคุณธรรมจริยธรรมไมเพียงพอที่ทําใหสังคมสงบสุข สังคมปจจุบันจึงมีปญหามากมาย จําเปนตองปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาเพ่ิมเติมตามนโยบายของประเทศที่เนนความรูคูคุณธรรมนําสังคมใหรมเย็น 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจดานคุณธรรมจริยธรรม 

      2.3  เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษา ความรูความเขาใจ ความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  300  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูเก่ียวของ             

- ดาํเนนิการ             

 

รหัสงบประมาณ           2 – 1 – 0601 – 2 - 25 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ  30,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

2. คาใชสอย    

- คาอาหารวาง 7,500 

- คาอาหารกลางวัน 7,500 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น 

7.2  นักศึกษาไดการยอมรับจากสังคมดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

8.2  สํารวจความรูความเขาใจ ความตระหนัก ดานคุณธรรมจริยธรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม

กิจกรรม 

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   วัฒนธรรมสัมพันธชุมชน  

งบประมาณ   10,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตามบทบาทหนาที่อาจารยและนักศึกษา

จะตองเขาไปมีสวนสัมพันธกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู คนหาปญหาและนํามาแกไขใหถูกตองทั้งตนเองและสังคมใหอยูดีมีสุข 

วัฒนธรรมมีความสําคัญตอการกําหนดวิถีชีวิตของบุคคลและสังคมใหเกิดความเจริญกาวหนา สถาบันอุดมศึกษาในฐานะ

เปนผูนําทางวิชาการจะตองคอยเฝาระวัง และช้ีนําใหสังคมยึดวัฒนธรรมที่ถูกตองในการพัฒนาชีวิตใหเกิดความสงบสุข

และรมเย็นในสังคมและประเทศในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขาไปสัมพันธกับชุมชนดานวัฒนธรรม 

2.2  นักศึกษามีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม 

2.3  นักศึกษามีความตระหนักในวัฒนธรรม 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา ความรูความเขาใจ ความตระหนกั และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษา 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  200  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูเก่ียวของ             

- ดาํเนนิการ             
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6 - 57 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   10,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย    

-  จางแตงกาย 2,000 

-  เชาอุปกรณ 2,000 

- ไปราชการ 2,000 

2. คาวัสดุ  

 -  วัสดุสํานักงาน 4,000 

รวม 10,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  นกัศกึษามีศกัยภาพการพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชน 

     7.2  บัณฑิตเปนที่ยอมรับของสังคม 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

      8.2  สํารวจความรูความเขาใจและความตระหนักในวัฒนธรรมของนักศึกษา 

      8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การปฐมนเิทศ  

งบประมาณ   20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 นักศึกษาจะมีความพรอมและปรับตัวไดรวดเร็วเม่ือเปล่ียนสถานศึกษาจําเปนตองใหคําแนะนําการดําเนินชีวิต 

รวมถึงบทบาท หนาที่และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสถานศึกษาใหม จึงจะสามารถดําเนินชีวิตไดดีและเปนสุข สามารถศึกษา

จนสําเร็จเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการปฐมนิเทศ 

2.2  ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการดําเนินชีวิต บทบาท หนาที่ และการอยูรวมกับผูอ่ืนใน    

2.3  ใหนักศึกษามีความตระหนักในการดําเนินชีวิต บทบาท หนาที่ และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสถานศึกษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นัก ศกึษา ความรูความเขาใจ ความตระหนกัและความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 150 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  133.33 บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรยีมงาน             

- จัดกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ  20,000  บาท 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 7,200 

2. คาใชสอย  

-  คาเบีย้เล้ียงเดนิทางไปราชการ 2,350 

-  คาที่พัก 450 

-  คาอาหารกลางวัน 3,500 

-  คาอาหารวาง 3,500 

3. คาวัสดุ  

- คาวัสดุสํานักงาน 3,000 

รวม 20,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสถานศึกษาและมีศักยภาพในการศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

7.2  สังคมยอมรบัศกัยภาพของบณัฑิต 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

8.2  สํารวจความรูความเขาใจ ความตระหนกัและความพึงพอใจ 

8.3 ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4 วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   การพัฒนาหองสมุด  

งบประมาณ   30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนในทุกระดับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่เนนใหนักศึกษาสืบคนดวยตนเองซ่ึง

สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่กําหนดใหมีกระบวยการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ               

มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร คณะจึงจําเปนตองพัฒนา

หองสมุดคณะขึ้นรองรับกิจกรรมในขางตน 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดใชบริการหองสมุด 

      2.2  เพ่ือใหคณาจารยและนักศึกษาใชหองสมุดผานเกณฑกําหนด 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  อาจารย นกัศกึษา การใชหองสมุดผานเกณฑกาํหนด และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษาและอาจารย 310  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  96.77 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดหาวัสดุ และประชาสัมพันธ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             
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6.  งบประมาณ   30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

1.  คาวัสดุ  

     -  เอกสารและตาํรา 30,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  อาจารยและนกัศกึษาสามารถสืบคนขอมูลทีต่องการ          

     7.2  นักศึกษามีนิสัยการสืบคนและการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเองและประเทศในอนาคต 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนอาจารยและนักศึกษา 

      8.2  ตรวจสอบคณาจารยและนกัศกึษาใชหองสมุดผานเกณฑกาํหนด 

      8.3  สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

      8.4  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีราชภัฏเพชรบรุี    ครั้งที่ 6    

งบประมาณ     50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การประชุมสัมมนาทางวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนการเปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของไดเสนอผลงานการ

คนพบใหมเพ่ือใหสาธารณชนรับทราบ  และตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปใชประโยชน  โดยเฉพาะงานวิจัยและงาน

พัฒนาและเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาชีวิตและประเทศ  นอกจากนี้ยังเปนการหาแนวทางที่จะรวมมือกันใน

การพัฒนาใหวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหบุคลากรภายในและนอกมหาวิทยาลัยมีโอกาสเขารวมประชุมสัมมนา 

 2.2 เพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสไดเสนอเรื่องการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม  ๆ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   ผูเขารวมกิจกรรม  เรื่องที่นําเสนอผานเกณฑกําหนดและความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 40 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  1,250 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูเก่ียวของ             

- เตรียมวัสดุอุปกรณ             

- ติดตอวิทยากรและผูประชุม             

- ประชุมสัมมนา             

รหสังบประมาณ             2 – 1 – 0601 – 2 - 29 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   50,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 24,000 

2. คาใชสอย  

-  คาอาหารวาง 8,000 

-  คาอาหารกลางวัน 8,000 

-  คาไปราชการ 3,000 

-  คาเชาที่พัก 2,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

รวม 50,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  มีความสนใจ  ตื่นตัวและสรางผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

7.2  มีความกาวหนาใหมๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และประเทศ 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนผูเขาประชุมและเรื่องที่นําเสนอ 

8.2  สํารวจเรื่องนําเสนอที่ผานเกณฑกําหนดและความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค        

งบประมาณ     100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 งานสัปดาหวิทยาศาสตรสวนภูมิภาคเปดโอกาสใหครู  อาจารย  นักศึกษา  นักเรียน และผูสนใจไดแสดงผลงาน

และชมงานนทิรรศการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากการจดันทิรรศการ การประกวด  การแขงขนั และการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงการถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย เปนการเผยแพรความรู  และเทคโนโลยี

เปนประโยชน และกระตุนใหสาธารณชนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กอใหเกิดการพัฒนาทางดานนี้

อยางกวางขวาง  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศตามมา 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือเปดโอกาสใหสาธารณชนไดแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.2 เพ่ือเปดโอกาสใหสาธารณชนไดชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  กิจกรรมที่จัด  ผูเขารวมกิจกรรม และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเขาชมนิทรรศการ 1,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจผูเขารวมชมนิทรรศการ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  100 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูเก่ียวของ             

- เตรียมกิจกรรม             

- จัดหาวัสดุอุปกรณ             

รหัสงบประมาณ             2 – 1 – 0601 – 2 - 30 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- จัดนิทรรศการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนเงินรางวัล 40,000 

2. คาใชสอย  

-  ทําโปสเตอร 5,000 

-  ทําแผนพับ  5,000 

-  ทาํเอกสาร 5,000 

3. คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน 20,000 

-  วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 20,000 

-  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  สาธารณชนนําความรูและเทคโนโลยีไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

7.2  สาธารณชนเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนกิจกรรมที่จัดแสดงและจํานวนผูเขาชมนิทรรศการ 

 8.2  สํารวจความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรมและชมงานนิทรรศการ 

 8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.4  วิเคราะหขอมูล  สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   การประกวดนกัศกึษาดเีดน         

งบประมาณ     20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 นกัศกึษาจะมีความสามารถทางวิชาการและมีคณุธรรมจรยิธรรม  นอกจากจะใชกระบวนการเรยีนการสอนและ

จัดกิจกรรมเสริมแลวจะตองมีการเสริมแรงโดยจัดการประกวดใหรางวัลและยกยองชมเชยจึงจะไดผล  ซ่ึงจะสงผลให

บณัฑิตมีศกัยภาพในการประกอบอาชีพ มีโอกาสประสบความสําเรจ็ในการดาํรงชีวิต  และไดรบัเกียรตคิณุทางวิชาการและ

คุณนิสัยเปนตัวอยางที่ดีและสังคมตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมการประกวด 

 2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมการประกวดทั้งวิชาการและคุณนิสัยใหแกนักศึกษา  

 2.3 ผูชนะการประกวดผานเกณฑกําหนด  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นกัศกึษา  ประเภทการประกวด  การประกวดผานเกณฑกาํหนดและความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษา 500 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจ 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  40  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- กําหนดประเภทและวิธีการ

ประกวด 

            

- ดาํเนนิการ             

รหสังบประมาณ          2 – 1 – 0601 – 2 - 31 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   20,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนเงินรางวัล 15,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 1,000 

3. คาใชสอย  

-  คาอาหารวาง 4,000 

รวม 20,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   นกัศกึษาสนใจการพัฒนาศกัยภาพทางวิชาการและคณุนสัิยมากขึน้ 

7.2   นักศึกษามีคุณภาพ  และบัณฑิตเปนที่ยอมรับของสังคม 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   นับจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมและประเภทการประกวด 

 8.2  ตรวจสอบการประกวดผานเกณฑกําหนด  

 8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.4  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  

 8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   กีฬาดอนขงัใหญ    

งบประมาณ   70,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การแขงขันกีฬาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาบัณฑิตใหรูจักคิด ตัดสินใจ แกปญหาและการ

บริหารจัดการรวมถึงเปนการกระตุนใหนักศึกษาไดใชเวลาวางเลนกีฬาแทนที่จะใชเวลาดังกลาวไปในทางที่ไมถูกตอง กีฬา

สมัครเลนและนักศึกษาเรียนกีฬาเปนวิชาชีพจะไดมีสนามทดสอบความเปนเลิศทางกีฬา  นักศึกษาอ่ืนๆ มีโอกาสไดแสดง

ความสามารถที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังฝกใหทุกคนมีน้ําใจเปนนักกีฬารูจักแพ รูจักชนะรูจักอภัย ซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญ

ของบุคคลที่จะไปสรางสรรคสังคมใหสงบสุข 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา 

      2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีความตระหนักในการแขงขันกีฬา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา ความตระหนกั และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 200 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  350  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูเก่ียวของ             

- เตรียมการแขงขัน             

- แขงขันกีฬา             

รหัสงบประมาณ        2 – 1 – 0601 – 2 - 32 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ  70,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาอาหารวาง 20,000 

-   คาอาหารกลางวัน 20,000 

2. คาวัสดุ  

-   วัสดสํุานกังาน 10,000 

-   วัสดุกีฬา 20,000 

รวม 70,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  นกัศกึษามีศกัยภาพทางการคดิ การตดัสินใจ การแกปญหา การบรหิารจดัการ การกีฬา และมีน้าํใจ 

             เปนนกักีฬา 

     7.2  บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่ตองการของสังคม 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

      8.2  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

      8.3 สํารวจความตระหนักและความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

      8.4 วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   การสงเสรมิความเลิศของนกัศกึษา         

งบประมาณ     30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ภารกิจของคณะไดแกการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเนนที่คุณภาพ  

ความเปนเลิศและสูสากล  จําเปนตองสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปประกวดและแขงขันความสามารถของวิชาการและ

คุณนิสัยกับสถาบันอุดมศึกษาดวยกัน เพ่ือแสดงถึงความเปนเลิศ  รวมถึงเปนแรงจูงใจและกระตุนใหนักศึกษาอ่ืนสนใจ และ

พัฒนาศักยภาพของตัวเองใหดีขึ้น  ซ่ึงจะมีผลดีตอการผลิตบัณฑิตในการพัฒนาสังคมตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสเขาประกวดและการแขงขันความสามารถและคุณนิสัย 

 2.2 เพ่ือใหนักศึกษาเขาประกวดและแขงขันผานเกณฑกําหนด  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา  การเขาประกวดและแขงขนั  การประกวดและแขงขนัผานเกณฑกาํหนด   และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษา 500 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  40  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชาสัมพันธ             

- สนับสนุนการประกวดและแขงขัน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

รหสังบประมาณ          2 – 1 – 0601 – 2 - 33 
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6.  งบประมาณ   30,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

- คาเบี้ยเล้ียงไปราชการ 10,000 

2. คาวัสดุ  

- คาวัสดุสํานักงาน 20,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  นกัศกึษาสนใจการพัฒนาศกัยภาพทางวิชาการและคณุนสัิย 

7.2  นักศึกษามีคุณภาพและความเปนเลิศเปนที่ยอมรับของสังคม 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่มีสิทธ์ิเขารวมกิจกรรม  และการไปประกวดและแขงขัน 

 8.2  จาํนวนการประกวดและแขงขนัผานเกณฑกําหนด  

 8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.4  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

             8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (34) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การสรางคานยิมทางวิทยาศาสตร  

งบประมาณ   30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 คานิยมทางวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่ทําใหคนยึดม่ันความจริง ซ่ึงจะทําใหเปนคนมีเหตุผล ซ่ือสัตย 

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เช่ือเม่ือมีขอมูลเชิงประจักษเพียงพอ มุงม่ันและอดทน สามารถนํามาใชในการหาขอมูล การ

ตัดสินใจ และการแกปญหาที่เปนจริง มีความสําคัญตอวิถีชีวิตปจจุบันที่ตองการความถูกตองและมีประสิทธิภาพเพ่ือสราง

คณุภาพในการปฏบิตังิาน การสรางคณุภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แมแตเศรษฐกิจ

การตลาดก็ตาม 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการสรางคานิยมทางวิทยาศาสตร 

2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ 

2.3  เพ่ือใหนักศึกษามีความตระหนัก 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา ความรูความเขาใจ ความตระหนกั และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษา 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  300  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชาสัมพันธ             

- ดาํเนนิการ             

รหัสงบประมาณ             2 – 1 – 0601 – 2 - 34 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ  30,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 5,000 

-  คาตอบแทนเงินรางวัล 5,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 20,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     7.1  นักศึกษานําคานิยมทางวิทยาศาสตรไปใชเปนแนวทางการดํารงชีวิต 

     7.2  สังคมและประเทศพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

      8.1  นับจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

      8.2  ตรวจสอบนักศึกษาที่มีความรูความเขาใจและความตระหนัก 

      8.3 ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

      8.4  สํารวจความพึงพอใจนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

      8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (35) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู 

ช่ือกิจกรรม   การสนบัสนนุงานวิจยั         

งบประมาณ     10,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 มีนโยบายเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงภารกิจ

ดังกลาวจะสําเร็จไดตองอาศัยการวิจัยเปนสําคัญ  การวิจัยเปนหนาที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงจําเปนตองสงเสริมให

บุคลากรไดสรางผลงานวิจัย  โดยการสนับสนุนหาหัวขอและทุนวิจัย  มีโอกาสเขารวมการประชุมและเสนอผลงานวิจัย            

ซ่ึงคาดหวังวาอาจารยและบุคลากรจะสนใจและวิจัยมากขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 อาจารยสงเคาโครงวิจัยขอทุนหรือเสนอผลงานวิจัย 

 2.2 อาจารยสงเคาโครงวิจัยขอทุนหรือการเสนอผลงานวิจัยผานเกณฑกําหนด 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  อาจารยเสนอเคาโครงวิจัยหรือเสนอผลงานวิจัย เคาโครงหรือการเสนอผลงานวิจัยผานเกณฑกําหนด 

และความพ่ึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนอาจารยเสนอเคาโครงวิจัยขอทุนหรือเสนอผลงานวิจัย 2 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    เคาโครงวิจัยหรือการเสนอผลงานวิจัยผานเกณฑกําหนด 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  5,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชาสัมพันธ             

- สนับสนุนการเสนอหัวขอ

และการแสวงหาทนุ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

- สนับสนุนการเสนอผลงาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   10,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ 10,000 

รวม 10,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  อาจารยและบุคลากรสนใจงานวิจัยมากขึ้น 

7.2  ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาต ิ

7.3  มีผลงานวิจยั  และนาํไปใชประโยชนอยางกวางขวาง 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนอาจารย บุคลากรเสนอเคาโครงวิจัยขอทุน หรือเสนอผลงานวิจัย 

 8.2  สํารวจการเสนอเคาโครงวิจัยขอทุนหรือการเสนอผลงานวิจัยผานเกณฑกําหนด  

 8.3  ตรวจสอบการใชเวลา  และงบประมาณ  

 8.4  สํารวจความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม 

 8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (36) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   การอนุรักษพรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระเทพรัตนราชสุดาฯ        

งบประมาณ     10,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การอนุรักษพรรณพืชเปนกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ เพ่ืออนุรักษความหลากหลายชนิดของพืชไวใชประโยชนของคนรุนหลังและชวยรักษาดุลธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังเปน

การเก็บตัวอยางพืชพรรณไวใชประโยชนในการเรียนการสอนและบริการวิชาการแกทองถ่ินไดเปนอยางดี 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหบุคลากรสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 2.2 เพ่ือนําโครงการมาใชประโยชนผานเกณฑกําหนด  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  บคุลากร การใชประโยชนผานเกณฑกาํหนดและความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนบคุลากร 30 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

   

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดหาวัสดุอุปกรณ 

- จัดหาพันธุพืช 

            

- ใชเปนแหลงการเรียนรู             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ           2 – 2 – 0601 – 2 - 36 
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6.  งบประมาณ   10,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาจางดูแลรักษา 2,000 

2. คาวัสดุ  

-  วัสดทุางการเกษตร 4,000 

-   พันธุพืช 4,000 

รวม 10,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  พันธุพืชไดรับการอนุรักษใหคงอยูตลอดไป 

7.2  เปนแหลงความรูทางพฤกษศาสตรโดยเฉพาะพืชทีห่ายาก 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นบัจาํนวนบคุลากร 

 8.2  ตรวจสอบการนาํไปใชประโยชนผานเกณฑกาํหนด  

 8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.4  สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 8.4  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (37) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   การพัฒนาระบบสารสนเทศ      

งบประมาณ   40,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

   ปจจุบันเปนยุคของขอมูลและสารสนเทศ ผูใดเขาถึงขอมูลไดกอนจะเปนผูชนะ การบริหารจัดการเพ่ือเอาชนะ           

ผูแขงขันจําเปนตองพัฒนาขอมูลและสารสนเทศขึ้นมาใชงานจึงจะสําเร็จตามคํากลาวที่วา “รูเขารูเราแขงขันกับใครยอมชนะ

ทุกครั้ง” จําเปนที่คณะตองพัฒนาขอมูลและสารสนเทศทุกดานเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารจัดการในการ

ดาํเนนิงานตามภารกิจของคณะใหมคีณุภาพ มีความเปนเลิศ และเขาสูสากล 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  พัฒนาสารสนเทศขึน้มาใชงาน 

      2.2  เพ่ือใหสารสนเทศผานเกณฑกําหนด 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  สารสนเทศ สารสนเทศ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนสารสนเทศที่พัฒนา 4 รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  10,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูที่เกี่ยวของ             

- ดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ           2 – 1 – 0601 – 2 - 37 
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6.  งบประมาณ   40,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 

2. คาใชสอย  

-  จางพัฒนาสารสนเทศ 10,000 

3. คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน 25,000 

รวม 40,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  การบริหารจัดการของคณะที่คุณภาพสูงขึ้น 

7.2  ภารกิจของคณะใชประโยชนในการพัฒนาสังคมไดเพ่ิมขึ้น 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนสารสนเทศที่พัฒนาได 

8.2  ตรวจสอบสารสนเทศผานเกณฑกําหนด 

8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.4  สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวม 

8.5 วิเคราะห สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (38) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   การประกันคณุภาพ  

งบประมาณ   30,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  คณะมีหนาที่รายงานการประกันคุณภาพและใหขอมูลคํารับรองปฏิบัติราชการเพ่ือใหคณะกรรมการประเมินทุกป 

การดําเนินการดังกลาวจะตองมีการประชุม การเก็บขอมูล การวิเคราะหและการเขียนรายงานอยางมีระเบียบแบบแผน ซ่ึงจะ

ชวยพัฒนางานของคณะใหมคีณุภาพ มีความเปนเลิศ และเขาสูสากล มีผลตอการพัฒนาคณุภาพชีวิตและประเทศตามมา 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ และเตรียมขอมูลคํารับรองปฏิบัติราชการ 

2.2  การประเมินการประกันคุณภาพอยูในเกณฑด ี

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  รายงานการประกันคณุภาพ ระดบัการประเมินคณุภาพ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  รายงานการประกันคณุภาพ 50 เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ผลการประกันคุณภาพเฉล่ีย 1.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  600  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมผูที่เก่ียวของ             

- ดาํเนนิการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

รหัสงบประมาณ              2 – 1 – 0601 – 2 - 38 
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6.  งบประมาณ   30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 20,000 

3. คาใชสอย  

-  คาจดัทาํเอกสาร 7,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      7.1  ภารกิจของคณะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

      7.2  การดาํเนนิงานของคณะมีคณุภาพ มีความเปนเลิศ และสูสากล 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

       8.1  นบัจาํนวนเอกสาร 

       8.2  ตรวจสอบผลการประเมินการประกันคุณภาพ 

       8.3  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

       8.4  สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวม 

       8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (39) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การประชุมสรปุงานประจาํปของคณะ  

งบประมาณ   20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการงานในหนวยงานจะตองมีการประเมินผลงาน เสนอปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะและ

แผนงานที่จะดําเนินการในปตอไป เพ่ือใหเปนไปตามเปาปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนของคณะ              

จึงตองมีการประชุมในชวงเวลากลางปงบประมาณ  และส้ินสุดปงบประมาณ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหาร

จัดการเก่ียวกับผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพสูความเปนเลิศ             

และสากลในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือจัดประชุมการประเมินผลงานของคณะ 

      2.2  เพ่ือใหบุคลากรไดเสนอผลงาน ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะและแผนงาน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1 ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  การประชุม ผลงาน ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แผนงาน และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนจัดการประชุม 2  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม 3.50 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  300  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ             

- จัดการประชุม             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 5,000 

2. คาใชสอย  

-  คาอาหารวาง 5,000 

-  คาอาหารกลางวัน 5,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงไปราชการ 1,000 

-  คาเชาทีพ่กั 1,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 3,000 

รวม 20,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ไดแนวทางการพัฒนางานตามภารกิจของคณะ 

7.2  ภารกิจของคณะดาํเนนิไปดวยคณุภาพ ความเปนเลิศ และสูสากล 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนครั้งในการประชุม 

8.2  ตรวจสอบผลงาน ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะและผลงานที่ผานเกณฑกําหนด 

8.3  สํารวจความพึงพอใจของผูเขาประชุม 

8.4  ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ 

8.5  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (40) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การจดัการศกึษาภาคบคุลากรการศกึษาประจาํการ        

งบประมาณ     229,200  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาภาคบุคลากรประจําการจําเปนตองจัดหาบุคลากรผูสอน ผูสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ ส่ือการสอน 

หองเรียนและหองปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  

จริยธรรมและศรัทธาตอวิชาชีพตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว  เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพ มีความเปนเลิศและเขา

สูระดับสากล  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือจดัการเรยีนการสอนใหนกัศกึษาภาคบคุลากรประจาํการ 

 2.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาบรรยาย  

 2.3 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาปฏิบัติ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา  เรยีนวิชาบรรยาย  เรยีนวิชาปฏบิตั ิ และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษา 200 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  1,146  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดการเรียนการสอน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             
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6.  งบประมาณ  229,200  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  ตอบแทนผูดําเนินงาน 49,200 

-  ตอบแทนผูสอน 180,000 

รวม 229,200 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีความรูความสามารถคูคุณธรรม 

7.2  บัณฑิตนําความรูความสามารถและคุณธรรมไปพัฒนาสังคมใหย่ังยืน 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียน 

 8.2  ตรวจสอบผลการเรียนวิชาบรรยาย  

 8.3  ตรวจสอบผลการเรียนวิชาฝกปฏิบัติ  

 8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา  

 8.5   ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.6  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (41) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การจัดการศึกษาภาคพิเศษ         

งบประมาณ     48,300 บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาภาคพิเศษจําเปนตองจัดหาบุคลากรผูสอน ผูสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ สื่อการสอน หองเรียนและ

หองปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม และ

ศรัทธาตอวิชาชีพตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไว  เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพ มีความเปนเลิศ  และเขาสู

ระดับสากล  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาภาคพิเศษ 

 2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนวิชาบรรยาย 

 2.3 ใหนักศึกษาไดเรียนวิชาปฏิบัติ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่  1  ขอที ่

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นกัศกึษา  เรยีนวิชาบรรยาย  เรยีนวิชาปฏบิตั ิ และความพึงพอใจ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษา 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  483 บาท 

 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- จัดการเรียนการสอน             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   48,300  บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  ตอบแทนผูดําเนินงาน 8,300 

-  ตอบแทนผูสอน  40,000  

รวม 48,300 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีความรูความสามารถคูคุณธรรม 

7.2  บัณฑิตนําความรูความสามารถและคุณธรรมไปพัฒนาสังคมใหยั่งยืน 

 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

 8.1  นับจํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียน 

 8.2  ตรวจสอบผลการเรยีนวิชาบรรยาย  

 8.3  ตรวจสอบผลการเรียนวิชาฝกปฏิบัติ  

 8.4  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  

 8.5   ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.6  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (42) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ช่ือกิจกรรม   การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา         

งบประมาณ     1,878,800  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจําเปนตองจัดหาบุคลากรผูสอน ผูสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ ส่ือการสอน หองเรียน

และหองปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ

ศรัทธาตอวิชาชีพตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว  เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพ มีความเปนเลิศและเขาสูระดับสากล  

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาบรรยาย  

 2.3 เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนวิชาปฏิบัติ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นกัศกึษา  เรยีนวิชาบรรยาย  เรยีนวิชาปฏบิตั ิ และความพึงพอใจ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัศกึษา 35 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต  53,680 บาท 

 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดการเรียนการสอน             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- สรุปและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   1,878,800   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-   ตอบแทนผูดําเนินงาน 70,000 

-   ตอบแทนผูสอน 1,720,000 

-   ตอบแทนวิทยากร 40,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ 20,000 

3. คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน 28,800 

รวม 1,878,800 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  บัณฑิตมีความรูความสามารถคูคุณธรรม 

7.2  บัณฑิตนําความรูความสามารถและคุณธรรมไปพัฒนาสังคมใหย่ังยืน 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  นับจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียน 

 8.2  ตรวจสอบผลการเรียนวิชาบรรยาย  

 8.3  ตรวจสอบผลการเรียนวิชาฝกปฏิบัติ  

 8.4  สํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษา  

 8.5   ตรวจสอบการใชเวลาและงบประมาณ  

 8.6  วิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารการจดัการศกึษาสําหรบันกัศกึษาภาคปกต ิ     

งบประมาณ  4,522,632  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   ผลงานการใหบริการดานการบริหารทั่วไป  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาภาคปกติที่ไดรับการบริการ 

จํานวนอาจารยที่ไดรับการบริการ 

300 คน 

25 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่ไดรับบริการ รอยละ 60 
 

2.  งบประมาณ 4,522,632   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร 2,872,560 

       1. คาจางช่ัวคราวพนกังานมหาวิทยาลยัสายสอน 1,930,800 

            -    สายสอนเดมิ  9 อัตรา 1,167,840 

            -    สายสอนใหม  3 อัตรา (โท = 1 , เอก = 2) 762,960 

       2.  คาจางช่ัวคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 941,760 

            -    สายสนับสนุนเดิม  9 อัตรา 695,640 

            -    สายสนับสนุนใหม  3 อัตรา (บริการ = 1,  บริหาร = 2) 246,120 

งบดําเนนิงาน 1,650,072 

       1.  คาตอบแทน 735,000 

            คาตอบแทนการสอนพิเศษ (เดมิ = 3, ใหม = 1) 735,000 

       2.  คาใชสอย 345,072 

            -    คาประกันสังคมอัตราเดิม 93,174 

            -    คาประกันสังคมอัตราใหม 12,306 

            -    คาจาง รปภ. 2 อัตรา     239,592 

       3.  คาวัสดุ 540,000 

            -    คาวัสดุคอมพิวเตอร/ สํานกังาน 340,000 

            -    คาซอมแซมครุภัณฑ / อาคาร 200,000 

       4.  คาสาธารณปูโภค 30,000 

            -    คาโทรศัพท 15,000 

รหสังบประมาณ                               1-1-0701-1-01 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

            -    คาดวงตราไปรษณียากร 15,000 

รวม 4,522,632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7-3 

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนตําราและวัสดุการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกต ิ     

งบประมาณ  45,568  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การเรียนการสอนที่ดีควรจะมีตําราประจําวิชานอกเหนือจากตําราเพ่ือคนควาเพ่ิมเติม  โดยเลือกใหครอบคลุมกับ

รายวิชาที่สอนอันจะทําใหการสอนตรงหลักสูตร  นักศึกษารูขอบขายการเรียนไดดีขึ้น      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึง

จัดทําโครงการจัดหาตําราประจําวิชาที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาใชคนควาประกอบการเรียนในรายวิชาเอกทุกวิชา 
 

2.  วัตถุประสงค 

  จัดหาตําราที่มีคุณภาพประจําวิชาใหนักศึกษาใชคนควาประกอบการเรียนทุกคนรายวิชาเอกสําหรับนักศึกษา ภาค

ปกต ิ
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับตําราประจําวิชา 305  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจในตําราที่ไดรับและนําไปใชคนควา รอยละ60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 149 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  อาจารยผูสอน             

          สํารวจและกําหนด             

         ตารางประจาํวิชา             

     •  กําหนดจาํนวนตาํรา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  ติดตอสํานักพิมพ              

     •  จัดซ้ือตํารา             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
             

รหสังบประมาณ                               1-1-0701-2-02 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     



 7-4 
งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 45,568 

        คาวัสดุ 45,568 

        -    คาวัสดุการศึกษา 45,568 

รวม 45,568   
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นกัศกึษาจะมีตาํราประกอบการเรยีนการสอนและการคนควาประจาํวิชาเอกรายวิชาละ 1 เลม 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 

   6.  งบประมาณ 45,568  บาท 
  ความพึงพอใจในตําราที่ไดรับและการนําไปใชคนควา
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนบัสนนุพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการศกึษาดงูานและอบรมสัมมนา และคนควาดวยตนเอง 

งบประมาณ  360,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทีไ่ดผลดวิีธีหนึง่  คอืการไปศกึษาดงูาน  อบรมสัมมนา และการ

คนควาดวยตนเอง ดงันัน้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจงึมีโครงการสนบัสนนุการศกึษาดงูาน            การฝกอบรม  การ

สัมมนา  และการคนควาดวยตนเอง  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดังกลาวใหมีคุณภาพในการสอน  ซ่ึงจะเปนผลดีตอคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสนบัสนนุการพัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ใหมคีณุภาพในการ  

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทีเ่ขาอบรม-สัมมนา  และศกึษาดู

งาน 

12  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : พนักงานมีความรูและประสบการณเพ่ิมมากขึ้น รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 30,000 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  แจงโครงการให             

          อาจารยพนกังาน             

          ทราบ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

รหสังบประมาณ                               1-1-0701-2-03 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

     •  สํารวจแหลง              

          ฝกอบรม-สัมมนา             

     •  เขาอบรม-สัมมนา             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 360,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 360,000 

        คาใชสอย 360,000 

        -    คาเบี้ยเล้ียง / ที่พัก / เดินทาง/ คาลงทะเบียน 300,000 

        -    คาลงทะเบียน 60,000 

รวม 360,000   
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความรูและประสบการณในการทาํงานสูงขึน้ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1 ประสิทธิภาพการทาํงาน 

8.2 พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ : มีการนําความรูและวิธีการใหมมาดําเนินการสอน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   ตอเติมอาคารเพ่ือเพ่ิมหองกิจกรรมและหองปฏิบัติการ 

งบประมาณ  1,210,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองไมพอเพียงกับการเรียนการสอน และการทาํกิจกรรมของนกัศกึษา   จงึ

จําเปนตองตอเติมอาคาร 3 ช้ันลางใหมีหองกิจกรรมและหองปฏบิตักิารเฉพาะขนาด 8 x 8 ม. และขนาด 5 x 15 ม. เพ่ิมขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือตอเติมช้ันลางอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันลางเปนหอง กิจกรรมและหองปฏิบัติการ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาที่ใชอาคารเรียน 

อาจารยที่ใชอาคารสอน 

450 คน 

25 คน 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  ออกแบบการตอ             

          เตมิอาคาร             

     •  ประเมินราคา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  จัดทํางบประมาณ             

          การตอเตมิอาคาร             

     •  จัดจางและดําเนิน             

          การกอสราง             

     •  เปดใชงาน             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

รหสังบประมาณ                               1-1-0701-2-04 
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6.  งบประมาณ 1,210,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 1,210,000 

        คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,210,000 

        -    คาจางตอเตมิอาคาร 1,210,000 

รวม 1,210,000   
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  7.1  มีหองกิจกรรมและหองปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น  

  7.2  นักศึกษามีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จาํนวนหอง กิจกรรมและหองปฏิบัติการที่จัดตอเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7-9 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา 

งบประมาณ  360,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ทุกมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ  เพราะจะทําใหเกิดความรูความ

เขาใจตอภารกิจและแผนการรับนักศึกษาประเภทตาง ๆ ที่จะเปดรับ  ทําใหผูสนใจเลือกที่จะเขาศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ  

เปาหมายการรับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะเปนไปตามแผนได  โดยการประชาสัมพันธจะตองทําได

รวดเร็วและกวางขวางที่สุดจึงจะสงผลดีตามที่คาดหมาย 
 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือจัดสงสารสนเทศการรับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไปถึงครัวเรือนในเขตตะวันตก 60,000 

ครัวเรือนตอป 

  2.2 เพ่ือจัดทําปายประชาสัมพันธการรับนักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียง 10 ปายตอป  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่รับได 

จํานวนครัวเรือนที่ไดรับสารสนเทศ 

280  คน 

60,000 ครัวเรือน 

  
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

      ออกแบบสารสนเทศ             

         การประชาสัมพันธ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     2.1  จดัทาํเอกสารการ             

            ประชาสัมพันธ             

รหสังบประมาณ                               2-1-0701-2-05 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

            และจัดสงทาง             

            ไปรษณีย             

     2.4  จัดจางและติดตั้ง             

           ปายประชาสัมพันธ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

       จาํนวนนกัศกึษา             

          ที่สมัครเปรียบเทียบ             

          กับเปาหมายการ             

          ลงทะเบยีนเรยีนจรงิ             

 

6.  งบประมาณ 360,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 360,000 

        1.  คาวัสดุ 52,750 

             -    คาจางทําปายไวนีล 52,750 

        2.  คาสาธารณปูโภค 307,250 

             -    คาดวงตราไปรษณีย 307,250 

รวม 360,000   
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาเขาเรียนตามจํานวนที่ตั้งเปาหมายไวซ่ึงบรรจุไวในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปการศึกษา 

2552 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  8.1 เปรียบเทียบจํานวนผูสมัครกับจํานวนเขาเรียนจริงตามเปาหมาย  

  8.2 รายงานตอมหาวิทยาลัยผานทางสํานกัสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร 

งบประมาณ  100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  เยาวชนที่อยูหางไกลในโรงเรียนขยายโอกาสมักจะมีความรูและประสบการณทางคอมพิวเตอรและไซเบอรไม

มากนกั  เพราะขาดแคลนผูสอนและอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ  ทําใหนักเรียนในโรงเรียนเหลานั้นขาดความเขาใจใน

เทคโนโลยีใหม ๆ ไมเขาใจการประกอบอาชีพทางดานคอมพิวเตอร    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการนี้เพ่ือ

สรางความเขาใจในเบื้องตนแกเยาวชนดานคอมพิวเตอรและไซเบอรขึ้น  เพ่ือสรางพ้ืนฐานความรูและเจตคติตออาชีพนัก

คอมพิวเตอร  อันจะทําใหเยาวชนไดเลือกจะศึกษาตอทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือฝกอบรมเยาวชนในโรงเรียนที่อยูหางไกลใหมีทักษะเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและ    ไซเบอรให

สามารถไปใชประโยชนในการศึกษาและชีวิตประจําวัน  

  2.2 เพ่ือถายทอดเจตคติและวัฒนธรรมการทํางานดานคอมพิวเตอรและไซเบอรแกเยาวชนที่อยูหางไกลเพ่ือ

ประโยชนในการเลือกเรียนตอระดับสูงขึ้นตอไป 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   คูมือการปฏิบัติงานโครงการ,  หลักสูตรการอบรม 1 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : เยาวชนผูเขาอบรม 

นักศึกษาเขารวมเปนพ่ีเล้ียง 

คูมือการปฏิบัติงานโครงการ 

100  คน 

50  คน 

150 เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ  90 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 3  เดอืน 

  

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               2-1-0702-2-06 



 7-12 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  แจงโรงเรียน             

          ตาง ๆ ใหสมัคร             

     •  รับสมัคร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน             

         โครงการ             

     •  แตงตั้งกรรมการ             

          ดําเนินงาน             

     •  จัดฝกอบรม             

3.  ขั้นประเมินผลและ รายงานผล             

     •  ความพึงพอใจ             

6.  งบประมาณ 100,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 100,000 

        1.  คาใชสอย 35,250 

             -    คาอาหารม้ือละ 25 บาท 7 ม้ือ   150 คน 26,250 

             -    คาอาหารวางม้ือละ 10 บาท 6 ม้ือ   150 คน   9,000 

        2.  คาวัสดุ 64,750 

             -    คาเส้ือยืดใสปฏิบัติกิจกรรม   ตัวละ 120 บาท 150 ตัว 18,000 

             -    คาจางทําคูมือปฏิบัติการฝกอบรม   เลมละ 120 บาท 150 เลม 18,000 

             -    คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 

             -    คาวัสดสํุานกังาน      8,750 

รวม 100,000   

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  7.1 เยาวชนที่อยูในโรงเรียนขยายโอกาสในทองถ่ินที่เขาฝกอบรมจะมีความรูความเขาใจคอมพิวเตอรและไซ

เบอรเพ่ิมขึ้นจากการเรียนตามปกติ 

  7.2 เยาวชนที่เขารวมโครงการจะมีทักษะและเจตคติตออาชีพนักคอมพิวเตอรดีขึ้นสามารถใชเปนสารสนเทศ

ตัดสินใจศึกษาตอได 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจ  และความรูทีไ่ดรบัจากการฝกอบรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   ฝกอบรมมารยาททางสังคมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณ  70,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีอยูมากที่ไมรูและไมเขาใจมารยาทในสังคม  กอใหเกิดปญหาการอยูรวมกัน

ในการเรียนและการออกไปประกอบอาชีพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมมารยาทในสังคม

ใหแกนักศึกษาทุกคนในคณะขึ้น  เพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพทางสังคมเปนที่พึงพอใจของผูที่อยูรวมกัน 
 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือจัดหลักสูตรและการฝกอบรมมารยาทในสังคมใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนจํานวน 2 รุน  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่เขาฝกอบรม 400  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษามีความรูและทักษะเพ่ิมมากขึ้น รอยละ 70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 6 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 175 บาท 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  จดัทาํหลักสูตร             

         การฝกอบรมมารยาท             

     •  แจงโครงการแก             

         ผูเก่ียวของ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  กําหนดวันและ             

         สถานทีฝ่กอบรม             

รหสังบประมาณ                               2-1-0701-2-07 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

     •  จัดฝกอบรม             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 70,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 70,000 

        1.  คาตอบแทน 9,000 

             -   คาวิทยากร 9,000 

        2.  คาใชสอย 24,000 

             -    คาอาหาร 1 ม้ือ 12,000 

             -    คาอาหารวาง 2 ม้ือ  12,000 

        3.  คาวัสดุ 37,000 

             -    คาจางทาํเอกสาร 37,000 

รวม 70,000   
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความรูและทักษะทางสังคมในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอยาง

ถูกตอง 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  แบบวัดความรูมารยาททางสังคม  

 

 

 

 

 

 

 



 7-15 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณ  301,900  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนตามหลักสูตรในหองเรียนเปนที่ยอมรับกันวาไมเพียงพอที่จะสรางประสบการณใหแกนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้น  เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดรวมกันคิดและทํา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนนอกหองเรียนใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 300 คน  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษา 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษา รอยละ  80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  แจงโครงการให             

          นกัศกึษาอาจารยทราบ             

     •  ใหนักศึกษาเสนอกิจกรรม             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  แตงตั้งกรรมการดําเนินการ             

     •  จัดดําเนินการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6.  งบประมาณ  301,900 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 301,900 

        1.  คาตอบแทน 14,000 

             -   คาวิทยากร 14,000 

        2.  คาใชสอย 54,000 

             -    คาอาหาร  27,000 

             -    คาอาหารวาง  27,000 

        3.  คาวัสดุ 233,900 

             -    คาวัสดุคอมพิวเตอร 22,000 

             -    วัสดุสํานักงาน 211,900 

รวม 301,900   

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 300 คน  จะไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะจัดให 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   จัดทําวารสารคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง 

งบประมาณ  40,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  นอกเหนอืจากการผลิตตาํรา  และการทาํวิจยั  อาจารยควรจะตองคนควาความรูเผยแพรโดย           การตพีมิพเปน

บทความทางวิชาการเผยแพรไปใหกวางขวาง  เพ่ือเปนประโยชนตอนกัศกึษา  และนกัวิชาการภายนอก  ดงันัน้คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนตองจัดทําวารสารวิชาการ “คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง”  เผยแพรผลงานของอาจารย

ใหเปนประโยชนตอสังคมอยางตอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือจัดทําวารสารวิชา “คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง ”  เผยแพรผลงานการคนควาของอาจารยคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ”  ในรปูของบทความทางวิชาการ  จาํนวน 1,000 เลมตอฉบบั 

  2.2 เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดเผยแพรการคนควาไปสูสังคมวิชาการภายนอก

มหาวิทยาลัยตามภารกิจการบรกิารวิชาการแกชุมชน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.   ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   วารสาร 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูไดรับวารสาร 1,000 คน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11 เดอืน 

  
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     1.1  กําหนดจุดเนน             

            ของบทความที่จะ             

            นาํเสนอตอผูอาน             

    1.2  เปดรับบทความ             

2.  ขั้นดําเนินการ             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

     2.1  ตรวจบทความ              

     2.2  ออกแบบรปูเลม             

     2.3  สงตนฉบับเขา             

            โรงพิมพ             

     2.4  จัดสงใหสมาชิก             

         และหนวยงานตาง ๆ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 40,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 40,000 

        1.  คาวัสดุ 31,000 

             -    คาจางทาํวารสารวิชาการ 29,500 

             -    คาซองจดหมาย 2 กลอง 1,500 

        2.  คาสาธารณปูโภค 9,000 

             -    คาไปรษณียากร  9,000 

รวม 40,000   
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  7.1 วารสารเผยแพรผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการ  1,000 ฉบับ 

                7.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนที่ยอมรับในดานความแกรงทางวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ดจูากการตอบรบัการเปนสมาชิกวารสาร  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   การประชุมสัมมนาการนําเทคนิคใหมมาใชในการวิจัยทางคอมพิวเตอร 

งบประมาณ  100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  แมการศกึษาเลาเรยีนทางดานคอมพิวเตอรจะมีมานาน  แตการนาํเทคนคิใหม ๆ มาใชในการวิจยัทางคอมพิวเตอร

มักจะไมคอยมีสถาบันใดจัดประชุมสัมมนาความกาวหนาในการวิจัยใหม ๆ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการ

พัฒนาบุคลากรในคณะขึ้น  เพ่ือสนับสนุนอาจารยและบุคลากรในคณะอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหสามารถ

วัดผลและทําวิจัยอยางมีคุณภาพย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือจัดประชุมสัมมนาการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการวิจัยทางคอมพิวเตอรใหกับอาจารยในคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและในคณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยทัว่ไป 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   เอกสารบทความการประชุมสัมมนา 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : ผูเขาสัมมนา 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขาประชุมสัมมนา รอยละ  80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 4 เดอืน 

  
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  ตดิตอวิทยากร             

     •  เตรยีมสถานที่             

     •  แจงใหผูสนใจ             

          เขารวมสัมมนา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  จดัทาํเอกสาร             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

     •  เชิญวิทยากร             

     •  จัดประชุม             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 100,000   บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 100,000 

        1.  คาตอบแทน 10,000 

             คาวิทยากร 10,000 

        2.  คาใชสอย 21,150 

             -    คาอาหาร 1 ม้ือ 5,000 

             -    คาอาหารวาง 2 ม้ือ 16,150 

        3.  คาวัสดุ 68,850 

             -    คาทาํเอกสารประกอบการวิจยั 9,600 

             -    คาวัสดุคอมพิวเตอร 59,250 

รวม 100,000   

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ผูเขารวมประชุมสัมมนาจะมีความรูและทักษะการสรางเครื่องมือการทดสอบและวิจัยทางคอมพิวเตอรสูงขึ้น

สามารถนาํไปใชในการสอนและการวิจยัได 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขาประชุมสัมมนา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนบัสนนุพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการศกึษาดงูานและอบรมสัมมนา และคนควาดวยตนเอง 

งบประมาณ  360,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยที่ไดผลดีวิธีหนึ่ง  คือการไปอบรมสัมมนาที่องคการภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น   การ

ไปศึกษาดูงาน  และจัดซ้ือตําราเพ่ือศึกษาดวยตนเอง   ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีโครงการสนับสนุนใหอาจารย

พัฒนาตนเองดังกลาวใหมีคุณภาพในการทํางาน  ซ่ึงจะเปนผลดีตอ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง 
 

2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาจารยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน   อยางตอเนื่อง    

โดยการพัฒนาตนเองดวยวิธีฝกอบรม  สัมมนา  ศกึษาดงูาน  และจดัหาตาํราคนควา 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทีเ่ขาอบรม-สัมมนา  และศกึษาดู

งาน 

12  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : พนักงานมีความรูและประสบการณเพ่ิมมากขึ้น รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 30,000 บาท 

  
 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  แจงโครงการใหอาจารยพนักงาน             

          ทราบ             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

     •  สาํรวจแหลงฝกอบรม-สัมมนา              
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

     •  เขาอบรม-สัมมนา             

3.  ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 360,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 360,000 

        1.  คาใชสอย 300,000 

             -    คาเบี้ยเล้ียง / ที่พัก / เดินทาง/ คาลงทะเบียน 300,000 

        2.  คาวัสดุ 60,000 

             -    คาวัสดุ 60,000 

รวม 360,000   
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  อาจารยมีความรูและประสบการณในการทํางานสูงขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ประสิทธิภาพการทาํงาน 

               อาจารย : การนําความรูและวิธีการใหมมาดําเนินการสอน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารการจดัการศกึษาสําหรบันกัศกึษาภาค กศ.บป. 

งบประมาณ  1,430,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ผลผลิตท่ีไดรับจากกิจกรรม   ผลงานการใหบริการดานการบริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษา กศ.บป. ที่ไดรับการบริการ 

จํานวนอาจารยที่ไดรับการบริการ 

จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการบริการ 

72  คน 

25  คน 

15  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษา, อาจารย   และเจาหนาที ่ รอยละ  80 

  

 

2.  งบประมาณ 1,430,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 1,340,000 

        1.  คาตอบแทน 1,240,000 

             -    คาตอบแทนกรรมการอํานวยการ คณบด ี 23,000 x 3 x 1 69,000 

             -    คาตอบแทนกรรมการดาํเนนิงาน รองคณบดี 16,000 x 3 x 3 144,000 

             -    คาตอบแทนการสอน 1,027,000 

        2.  คาวัสดุ 100,000 

             -    คาวัสดุคอมพิวเตอร/ สํานกังาน 100,000 

งบลงทุน 90,000 

        คาครภุณัฑ 90,000 

        -   เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 45,000 x 2 90,000 

รวม 1,430,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนตําราและวัสดุประจําวิชาเพ่ือการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.บป. 

งบประมาณ  94,300  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  นกัศกึษา กศ.บป. มักจะไมคอยมีเวลาคนควาเอกสารตาํรา  เนือ่งจากตองประกอบอาชีพระหวางศกึษาไปดวย  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทําโครงการสนับสนุนตําราที่ตรงกับวิชาเอกทุกวิชาใหนักศึกษาไดใชคนควา  และ

ประกอบการฟงบรรยายเพ่ือความสะดวกในการศึกษาในระหวางทํางาน  หรืออยูกับบาน  ทั้งนี้เปนการจัดหาใหในทุกราย

วิชาเอกสําหรบันกัศกึษาปการศกึษา 2549-2552 ทกุคน 
 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือจดัหาตาํราทีม่คีณุภาพมีสาระตรงตามรายวิชาในหลักสูตรใหนกัศกึษา  กศ.บป. ใชคนควา       และ

ประกอบการฟงบรรยายสะดวกขึน้ทกุคนทกุรายวิชาเอก 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศกึษา 72  คน 

  
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  สํารวจรายช่ือตาํราจากผูสอน             

     •  สํารวจตาํราจากสํานกัพิมพ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  ขออนญุาตจดัซ้ือ               

     •  จัดซ้ือ             

     •  มอบใหนักศึกษาไปคนควา             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6.  งบประมาณ 94,300 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 94,300 

        คาวัสดุ 94,300 

        -    คาวัสดุการศึกษา 94,300 

รวม 94,300  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นกัศกึษาภาค กศ.บป. มีตําราประจําวิชาประกอบการคนควาและฟงบรรยายในการเรียน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จํานวนตําราที่นักศึกษาแตละคนไดรับ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   จัดหาเครื่องฉายสําหรับหองบรรยาย  / ปฏิบัติการ 

งบประมาณ  671,200  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  เนือ่งจากหองบรรยาย ในอาคารที่ตอเติมใหมเพ่ิมขึ้น  ขาดเครื่องฉายแอลซีดีที่เปนอุปกรณถายทอดสัญญาณ

คอมพิวเตอรได  เพ่ือใหหองบรรยายรวมมีความสมบูรณ  จึงควรจัดหาครุภัณฑเครื่องฉายมาติดตั้งบริการการสอน   ในหอง

บรรยายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือจัดหาครุภัณฑเครื่องฉายแอลซีดีมาติดตั้งในหองบรรยาย ใหสะดวกตอการสอน  
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.   ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนอาจารยที่ใชอุปกรณ 25 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษา รอยละ  90 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  กําหนดคณุลักษณะ             

          ของเครือ่งฉาย             

     •  สํารวจราคา             

         เครือ่งฉาย             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  จัดซ้ือ             

     •  ติดตั้ง             

     •  ใชงานหรือการเรียน             
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

          การสอน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
 

6.  งบประมาณ 671,200 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 671,200 

        คาครุภัณฑ 671,200 

        -    เครือ่งฉายภาพแอลซีด ี3,000 Lm   8  เครื่อง 671,200 

รวม 671,200  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  มีเครื่องฉายแอลซีดีอยางดีสําหรับการเรียนการสอนบรรยายรวม   8   หอง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารการจดัการศกึษาสําหรบันกัศกึษาภาคสมทบ/ พิเศษ 

งบประมาณ  2,420,100  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษที่ไดรับการบริการ 

จํานวนอาจารยที่ไดรับการบริการ 

จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการบริการ 

170 คน 

25 คน 

15 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษา, อาจารย และเจาหนาที ่ รอยละ  80 

  

 

2.  งบประมาณ 2,420,100    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 2,364,100 

        1.  คาตอบแทน 1,764,600 

             -   คาตอบแทนกรรมการอํานวยการ  คณบด ี 5,000 x 3 x 1  คน 15,000 

             -    คาตอบแทนกรรมการดาํเนนิงาน  รองคณบด ี  4,000 x 3 x 3 คน 36,000 

             -    คาตอบแทนกรรมการดาํเนนิงาน   ผูอาํนวยการสํานกัคณะ    4,000 x 3 x 1 คน 12,000 

             -    คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินงาน 201,600 

             -    คาตอบแทนการสอน 1,500,000 

        2.  คาวัสดุ 599,500 

             -    คาวัสดุคอมพิวเตอร / สํานกังาน 500,000 

             -    คาจางซอมอาคาร / ครุภัณฑ 99,500 

งบลงทุน 56,000 

        คาครภุณัฑ 56,000 

        -   กลองวิดีโอดิจิทัล 56,000 

รวม 2,420,100  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนตําราและวัสดุประจําวิชาเพ่ือการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ 

งบประมาณ  67,500  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีตําราคนควาเพ่ือประกอบการเรียนที่มีคุณภาพโดยมีสาระตรงตาม

หลักสูตรซ่ึงกําหนดโดยอาจารยผูสอน  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการจัดหาตําราดังกลาว  คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศจึงดําเนินการโครงการจัดหาตําราใหแกนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549-2552  ทกุคนในทกุรายวิชาเอก 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือจดัหาตาํราทีม่คีณุภาพ   มีสาระตรงตามหลักสูตรใหนกัศกึษาภาคพิเศษปการศกึษา 2549-255 2  สําหรบั

คนควาและประกอบการฟงบรรยายในรายวิชาเอกทกุวิชา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่ไดรับวัสดุและตํารา 174 คน 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  สํารวจรายช่ือตาํราจากผูสอน             

     •  สํารวจหนังสือจากสํานักพิมพ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  ขออนญุาตจดัซ้ือ              

     •  จัดซ้ือ             

     •  มอบใหนักศึกษาไปคนควา             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ  67,500   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 67,500 

        คาวัสดุ 67,500 

        -    คาวัสดุการศึกษา 67,500 

รวม 67,500  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาภาคพิเศษมีตําราที่มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรประกอบการคนควาและฟงบรรยายทุกวิชา 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จํานวนตําราที่นักศึกษาแตละคนไดรับ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนเครือขายเพ่ือการจัดการเรียนรู 

งบประมาณ  639,800  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบันการคนควาหาความรูไมจําเปนตองอาศัยหองสมุดแตเพียงอยางเดียว  แตอาศัยทางดวนสารสนเทศ  การ

ส่ือสารไรสาย  และการส่ือสารแบบมีสายผสมผสานกันเพ่ือใชทั้งการคนควาหาความรูและความบันเทิงเชิงการเรียนและอ่ืน 

ๆ ไดมากมาย  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคณะที่สอนและคนควาทางดานสารสนเทศจึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากร

คนควาดานนีอ้าํนวยความสะดวกแกอาจารย  พนกังาน  และนกัศกึษา   เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู (KM) ภายในคณะ 

2.  วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือจดัหาอุปกรณและการบรกิารสารสนเทศสําหรบัอํานวยความสะดวกในการคนควาของอาจารย  พนกังาน  

และนกัศกึษา 

  2.2 เพ่ือสนับสนุนใหมีการ จัดการเรียนรูของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูใชระบบเครือขาย 500  คน/วัน 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  ติดตอทําสัญญา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  ใหบริการเขาถึงสารสนเทศใน  

          เครือขาย 

             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
 

6.  งบประมาณ  639,800   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 639,800 

        คาใชสอย 639,800 

        -    คาเชาสัญญาณความเร็วสูง 302,700 

        -    คาเชาบริการอินเทอรเน็ต 256,800 

        -    คาเชาดาวเทียมทรูวิช่ันส 61,100 

        -    คาเชาโทรศัพท 16 เลข 19,200 

รวม 639,800  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1   อาจารย  นกัศกึษา  และพนกังานจะมีระบบเครอืขายคนควาพัฒนาการเรยีนรูของตนเองไดตลอดเวลา 

 7.2   จะทําใหระบบการจัดการความรูในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ติดตามประเมินประสิทธิภาพในการไดรับความรูและการใชความรูในการปฏิบัติงาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนบัสนนุพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุอบรมสัมมนา ศกึษาดงูาน และพัฒนาตนเอง 

งบประมาณ  360,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุทีไ่ดผลดวิีธีหนึง่  คอืการไปอบรมสัมมนา การศกึษาดงูาน  และ

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดังกลาวใหมี

คุณภาพในการทํางาน  ซ่ึงจะเปนผลดีตอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสวนรวม      อยางตอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหมีคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนพนักงานที่เขาอบรม-สัมมนา  และศกึษาดงูาน 12  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : พนักงานมีความรูและประสบการณเพ่ิมมากขึ้น รอยละ 60 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 30,000 บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  แจงโครงการใหอาจารยพนกังาน

ทราบ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  สํารวจแหลง              

          ฝกอบรม-สัมมนา             

     •  เขาอบรม-สัมมนา             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 360,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 360,000 

        คาใชสอย 360,000 

        -    คาเบี้ยเล้ียง / ที่พัก / เดินทาง 300,000 

        -    คาลงทะเบียน 60,000 

รวม 360,000  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมีความรูและประสบการณในการทํางานสูงขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ประสิทธิภาพการทาํงาน 

                พนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ : ทํางานมีทักษะดีขึ้นกวาเดิม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   จัดหาครุภัณฑเพ่ือปรับปรุงหองบรรยาย / หองปฏิบัติการ 

งบประมาณ  420,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสวนหนึ่งเนื่องจากหองเรียนที่สมบูรณเพียงพอของครุภัณฑ   ที่เก่ียวของเพ่ือ

ความสะดวกในการดําเนินการสอนของอาจารยและการเรียนของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นความจําเปนที่

จะตองจัดหาครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการการสอนขึ้นจํานวนหนึ่ง 

2.  วัตถุประสงค 

  จัดหาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการการสอนของอาจารยในคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนอาจารยที่ใชครุภัณฑ 25 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจในการบรกิารของอาจารย รอยละ  80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 
 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  สํารวจผูจําหนายครุภัณฑ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  ขออนญุาตจดัซ้ือ              

     •  จัดบริการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             
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6.  งบประมาณ 420,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 420,000 

        คาครุภัณฑ 420,000 

        -    เครือ่งปรบัอากาศ  ขนาด 35000 BTU x 12  เครื่อง 420,000   

รวม 420,000  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ความพึงพอใจของอาจารยและนกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   บริหารการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณ  8,976,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ผลงานการใหบริการดานการบริหารทั่วไป  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่ไดรับบริการ 

จํานวนอาจารยที่ไดรับบริการ 

จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการบริการ 

115 คน 

15 คน 

15 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษา, อาจารย, พนกังาน รอยละ  80 

  
 

2.  งบประมาณ 8,976,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 8,526,724 

        1.  คาตอบแทน 8,010724 

             -    คาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินงาน 150,000   

             -    คาตอบแทนการสอน 7,640,724 

             -    คาตอบแทนที่ปรึกษาภาคนิพนธ/ วิทยานพินธ 120,000 

             -    คาตอบแทนกรรมการสอบภาคนพินธ/ วิทยานพินธ 50,000 

             -    คาตอบแทนการผลิตตํารา 50,000 

        2.  คาวัสดุ 516,000 

             คาวัสดุคอมพิวเตอร/ สํานกังาน 516,000 

งบลงทุน 449,276 

        คาครภุณัฑ 449,276 

        -    คอมพิวเตอรแบบพกพา 45,000 x 2 เครื่อง 90,000 

        -    เครื่องพิมพเลเซอรสี 99,500 

        -    เครื่องพิมพอิงคเจ็ต A3 จํานวน 2  เครื่อง 25,900 

        -    เครื่องพิมพเซอรสี A4 จาํนวน  2  เครื่อง 39,800 

        -    เครื่องพิมพอิงคเจ็ต A4 จาํนวน  2  เครื่อง 25,976 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

        -    ตูน้ําเย็น  จํานวน  3   ตู 66,000 

        -    เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น 13,400 

        -    เครื่องปรับอากาศติดผนัง 18000 BTU จาํนวน  2  เครื่อง 59,800 

        -    เครื่องปรับอากาศติดผนัง 13000 BTU 28,900 

รวม 8,976,000  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลาํดับท่ี 

รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. คอมพิวเตอรแบบพกพา 2 เครื่อง 45,000 90,000 คุณลักษณะ 

     1. ซีพียู  Core 2 

         Duo 2 GHz 

     2. RAM 2 GB 

     3. จอ LCD 12 นิ้ว 

     4. HDD 120 GB 

     คําช้ีแจง 

     นํามาใชในสํานักงานคณบดี 

     สําหรับนําเสนอในการประชุม

ตาง ๆ 

2 เครื่องพิมพเลเซอรสี 1 เครื่อง 99,500 99,500 คุณลักษณะ 

     1. สามารถพิมพกระดาษขนาด 

A3 

     2. ความเรว็  18  แผนตอนาที 

     คําช้ีแจง 

     ใชในการพิมพเอกสารและ

ตําราที่ตองการจัดพิมพเปนสี

จาํนวนมาก 

3 เครื่องพิมพอิงคเจ็ต 2 เครื่อง 12,950 25,900 คุณลักษณะ 

     1. สามารถพิมพกระดาษขนาด 

A3 

     2. สามารถคดัลอก สแกน และ

สงแฟกซเปนสีได 

     3. ความเรว็ในการพิมพ   

     13  แผนตอนาท ี

     4. พิมพ 2 หนาอัตโนมัติ 
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ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 
คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

4 เครื่องพิมพเลเซอรสี 2 เครื่อง 19,900 39,800 คุณลักษณะ 

     1. สามารถพิมพกระดาษขนาด 

A4  

     2. สามารถคดัลอก  สแกน และ

สงแฟกซได 

     3. ความเรว็ในการพิมพ       12  

หนาตอนาที 

     คําช้ีแจง 

     ใชทดแทนของเดมิทีล่าสมัยไม

สามารถซอมได  และใชใน

สํานกังานของคณะ 

5. เครื่องพิมพอิงคเจ็ต 2 เครื่อง 12,988 25,976 คุณลักษณะ 

     1. สามารถพิมพกระดาษขนาด 

A4 

     2. ความเรว็  35  แผนตอนาที 

     3. คดัลอกและสแกน   พรอมสง

แฟกซ 

     คําช้ีแจง 

     ใชบรกิารการพิมพเอกสารการ

เตรยีมสอนของอาจารย 

6  ตูน้ําเย็น 3 ตู 22,000 66,000 คุณลักษณะ 

     1. เปนถังสเตนเลสปลอดสาร

ตะก่ัว 

     2. มีกอกน้ําเย็นสองกอก 

     คําช้ีแจง 

     ใชสําหรับติดตั้งบริการน้ําดื่ม 

     แกนกัศกึษาในอาคาร 3 
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ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 
คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

7 เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง 13,400 13,400 คุณลักษณะ 

     1. เปนรถตัดหญาแบบใช

เครื่องยนตสูบเดียว 4 จังหวะ 

     2. เปนชนิดใบมีดเดี่ยว 

     3. ใชน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัว 

     คําช้ีแจง 

     ใชตัดหญาสนามรอบ 

อาคาร 3 

8 เครื่องปรับอากาศติดผนัง 2 เครื่อง 29,900 59,800 คุณลักษณะ 

     1. เปนเครื่องปรับอากาศแยก

สวนแขวนผนัง 

     2. ขนาด 18000 BTU 

     ประหยัดไฟ 

     3. ควบคมุระยะไกล 

     4. ตั้งเวลาปด – เปดอัตโนมัติ 

     คําช้ีแจง 

     ติดตั้งสวนนอกหองประชุม 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 เครื่องปรับอากาศติดผนัง 1 เครื่อง 28,900 28,900 คุณลักษณะ 

     1. เปนเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนแขวนผนัง 

     2. ขนาด 13000 BTU ประหยัด

ไฟ 

     3. ควบคมุระยะไกล 

     4. ตั้งเวลา ปด – เปดอัตโนมัต ิ

     คําช้ีแจง 

     ติดตั้งในหองรับรองของ   หอง

ประชุมคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 รวม   449,276  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนตําราการคนควาและวัสดุการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณ  380,200  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  นกัศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษามีระบบการเรยีนการสอนทีต่องอาศยัการคนควาจากตาํราตาง ๆ อยางเพียงพอใน

ขณะเดยีวกันตาํราหลักในรายวิชาก็ตองมีการกําหนดใหคนควาอยางเฉพาะเจาะจงก็ตองมีการนาํมาใชในการเรยีนการสอน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทําโครงการจัดหาตําราหลักใหแกนักศึกษาคนควาและใชประกอบการฟงการบรรยายในทุก

ภาคการศึกษาทุกรายวิชารวมทั้งวัสดุและซอฟตแวรที่เก่ียวของกับตํารานั้น ๆ  

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีตําราหลักในการคนควาและใชประกอบการฟงบรรยายทุกคนทุกรายวิชา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

 
4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษา 

จํานวนตําราที่จัดหาได 

80  คน 

720  เลม 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  สํารวจรายช่ือตาํราจากผูสอน             

     •  สํารวจหนังสือจากสํานักพิมพ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  ขออนญุาตจดัซ้ือ               

     •  จัดซ้ือ             

     •  มอบใหนักศึกษาไปคนควา             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 380,200   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 380,200 

        คาวัสดุ 380,200 

        -    คาวัสดุการศึกษา 300,000   

        -    คาวัสดุคอมพิวเตอร 80,200 

รวม 380,200  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  มีตาํราหลักในการคนควาและประกอบการฟงบรรยายทกุวิชา 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จํานวนตําราที่นักศึกษาแตละคนไดรับ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจยั     

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม   การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 

งบประมาณ  240,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา  เปนการคนควาหาองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนและการบริหารทางการศึกษา  ซ่ึงจะตองอาศัยการวิจัยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจึงไดผลดีมี

ประสิทธิภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทําโครงการเพ่ือใหอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําวิจัยในดานการ

พัฒนาระบบการเรียนการสอน  และคนหาวิธีการแกปญหาการสอนในรูปการวิจัยปฏิบัติงาน ( action research)  และการ

พัฒนาระบบการประยุกตใชในการบริหาร 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยใหอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทําวิจัยดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา

สําหรับพัฒนาระบบการเรียนการสอนในคณะ  และระบบงานบริหารในคณะ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  
 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  รายงานการวิจยั  6  เรื่อง 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : งานวิจัยเชิงพัฒนาการบริหารงานคณะ 

การวิจัยการปฏิบัติงาน (action research)  การเรยีนการสอน 

2  เรื่อง 

4  เรื่อง 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  กําหนดขอบเขตการวิจยั             

     •  แจงใหอาจารยเสนอ             

          เคาโครงการวิจัย             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  คณะกรรมการวิจัย             

         ของคณะพิจารณา             

         เคาโครงการวิจัย             

     •  พิจารณาจัดสรร             

         ทุนวิจัยไปดําเนินการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 240,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุน 240,000 

        เงินอุดหนุนท่ัวไป 240,000 

        -    อุดหนุนการวิจัย 240,000   

รวม 240,000  
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 เรื่อง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  8.1 ความถูกตองในระเบียบวิธีการวิจัย  

 8.2    ประโยชนในการนาํไปใช 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา    

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   ตอเติมอาคารเพ่ือเพ่ิมหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

งบประมาณ  1,816,500  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองเรียนไมพอเพียงกับการเรียนการสอนที่ตองใชอุปกรณพิเศษ  เชน  

เครือ่งฉาย LCD และวิชวลไลเซอร รวมทั้งคอมพิวเตอรที่จะตองติดตั้งไวบริการแกอาจารย        ซ่ึงตองมีการดูแลอยาง

ใกลชิด  ไมสามารถไปติดตั้งทิ้งไวในหองเรียนกลางตามอาคารตาง ๆ ได  จึงจําเปนตองตอเติมอาคาร 3 ช้ันลางใหมี

หองเรียนและหองปฏิบัติการเฉพาะขนาด 8 x 8 ม. เพ่ิมขึ้นอยางนอยจํานวน 6 หอง 

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือตอเติมช้ันลางอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันลางเปนหองเรียน/ปฏบิตักิาร ขนาด 8  x 8 ม. จํานวน 6 

หอง 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่ใชหองเรียน 450  คน 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  ออกแบบการตอเตมิอาคาร             

     •  ประเมินราคา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  จัดทํางบประมาณการตอเติมอาคาร             

     •  จัดจางและดําเนินการกอสราง             

     •  เปดใชงาน             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

                  
 

6.  งบประมาณ 1,816,500   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 1,816,500 

        คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,816,500 

        -    คาจางตอเติมอาคาร 1,816,500    

รวม 1,816,500 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  มีหองเรียนและหองปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น 6 หอง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการที่จัดตอเติม  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. หองเรียนขนาด 8 x 8 ม. 6 หอง 302,750 1,816,500 คุณลักษณะ 

 อาคารช้ันเดียว    หองเรียนขนาด 8 x 8 ม. 

     สําหรับอาคารช้ันเดียว 

     คําช้ีแจง 

     ใชสําหรับหองบรรยายและ 

     หองปฏิบัติการ 

      

 รวม   1,816,500    
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา    

งาน งานจดัการศกึษาดานวิทยาศาสตรฯ  

ช่ือกิจกรรม   จัดหาคอมพิวเตอรทดแทนของเดิมในหองปฏิบัติการ 312 

งบประมาณ  1,356,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ 31 2 ไดใชงานมาแลวไมนอยกวา 8 ป จึงมีประสิทธิภาพ  ต่ํามากเม่ือเทียบ

กับความกาวหนาของซอฟตแวร  จึงตองเปล่ียนคอมพิวเตอรรุนใหมมาทดแทนเพ่ือให        การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึน้   

2.  วัตถุประสงค 

  เพ่ือปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31 2 ใหมีคอมพิวเตอรและอุปกรณวิชวลไลเซอร ชุดใหมแทนของเกา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี ขอท่ี  

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนคอมพิวเตอรที่จัดหา 40  เครื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษา/อาจารย รอยละ 90 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     •  สํารวจลักษณะ             

       คอมพิวเตอรทีต่องการ             

     •  สํารวจราคาคอมพิวเตอร             

2.  ขั้นดําเนินการ             

     •  จัดทํางบประมาณ             

     •  จัดซ้ือครุภัณฑ             

     •  ติดตั้งครุภัณฑและอุปกรณ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             
 

6.  งบประมาณ 1,356,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 1,356,000 

        คาครุภัณฑ 1,356,000 

        -    ไมโครคอมพิวเตอร 40 ชุด 1,356,000     

รวม 1,356,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  จะไดรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด 40 ที่นั่งที่มีความทันสมัย 1 หอง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  8.1 ความพึงพอใจของนกัศกึษา 

                8.2 ความพึงพอใจของอาจารย  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ท่ี รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. ไมโครคอมพิวเตอร 40 ชุด 33,900 1,356,000   คุณลักษณะ 

     1. ซีพียู ความเร็ว  

     3.0 GHz  แบบ Core  2 Duo 

     2. RAM 2 GB 

     3. Card แสดงผล 256 MB 

     4. HDD  160  GB 

     5. จอ LCD 17 นิ้ว 

     คําช้ีแจง 

     จัดซ้ือเพ่ือทดแทนของเดิม 

     ที่ลาสมัย  ในหองปฏิบัติการ 

312 

 รวม   1,356,000    
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   สวนบรหิารและอํานวยการกองกลาง  สํานกังานอธิการบดี        

งบประมาณ   3,736,100   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  งานแลวเสร็จตามกําหนดเวลาและความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนพนกังานมหาวิทยาลัย 

จํานวนการจัดซ้ือจัดจางไมต่ํากวา 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแกหนวยงานภายใน 

จํานวนครั้งของการประชุมของหนวยงานภายในกอง 

จํานวนครั้งของบุคลากรที่เขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมทักษะและความ

เช่ียวชาญในสายงาน 

45  อัตรา 

10  ครั้ง 

11  หนวยงาน 

30  ครั้ง 

30  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูปฏิบัติงานมีความรูและความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง 

รอยละ   77 

รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

 

2.  งบประมาณ 3,736,100   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร 3,464,100 

       -     คาจางช่ัวคราว (1 ตําแหนง) 95,000 

       -     คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย 3,369,100 

งบดําเนนิงาน 272,000 

       1.  คาตอบแทน 72,000 

            -    คาจางนกัศกึษา(งานบริหารคลังฯ 1 คน) 72,000 

       2.  คาใชสอย 200,000 

            -    ประกันสังคมพนกังาน 200,000 

รวม 3,736,100 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   สนบัสนนุการจดัการศกึษานกัศกึษาจนี  สวนบรหิารและอํานวยการกองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี       

งบประมาณ   400,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   งานแลวเสร็จตามกําหนดเวลาและความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแกนักศึกษาจีน 

สนับสนุนหนวยงานจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน 

327  คน 

3  หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูปฏิบัติงานมีความรูและความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง 

รอยละ   77 

รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 1,223 บาท 

  

 

2.  งบประมาณ 400,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 400,000 

       1.  คาใชสอย 50,000 

            -    คาซอมรถยนตสวนกลาง 50,000 

       2.  คาวัสดุ 350,000 

            -    วัสดุสํานักงาน(งานบริหารคลังฯ) 50,000 

            -    วัสดุเช้ือเพลิง 300,000 

รวม 400,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานบริหารคลังและทรัพยสิน(งานบริหารคลัง)  กองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี       

งบประมาณ   250,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใชบริการไมต่ํากวา 

จํานวนนักศึกษาผูรับบริการทุกประเภทไมต่ํากวา 

จํานวนบุคลากรภายนอกผูมารับบริการไมต่ํากวา 

จํานวนเอกสารการเบิกจายทุกประเภทไมต่ํากวา 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแกหนวยงานภายใน 

งานแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

300  คน 

4,500  คน 

150  คน 

2,500  ฉบบั 

11  หนวยงาน 

1  งาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร รอยละ   77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

  

 

2.  งบประมาณ 250,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 250,000 

       1.  คาตอบแทน 30,000 

            -    คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 

       2.  คาวัสดุ 220,000 

            -    วัสดุสํานักงาน 30,000 

            -    วัสดุคอมพิวเตอร 40,000 

            -    ใบเสร็จรับเงิน 150,000 

รวม 250,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานบริหารคลังและทรัพยสิน(งานทรัพยสิน)  กองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี      

งบประมาณ   20,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใชบริการไมต่ํากวา 

จํานวนผูประกอบการรานคาไมต่ํากวา 

จํานวนนักศึกษาทุกประเภทและผูใชบริการดานสวัสดิการไมต่ํากวา 

จํานวนการจัดซ้ือจัดจางไมต่ํากวา 

20  คน 

15  ราย 

4,500  คน 

50  ฉบบั 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร รอยละ   77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

  

 

2.  งบประมาณ 20,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 20,000 

        คาวัสดุ 20,000 

        -    วัสดุสํานักงาน 5,000 

        -    วัสดุคอมพิวเตอร 15,000 

รวม 20,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารจดัการงานบรหิารพัสด ุอาคารสถานที ่และสาธารณูปโภค  กองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี     

งบประมาณ   260,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  ประสิทธิภาพของการปฏบิตังิาน  การใหบรกิารดานงานบรหิารพัสด ุฯและความพึงพอ   

                                                        ใจของผูรับบริการ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนการจัดซ้ือจัดจาง  

งานแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแกหนวยงานภายใน 

150   ครั้ง 

1   งาน 

11  หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร รอยละ   77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

  

 

2.  งบประมาณ 260,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 260,000 

        1.  คาตอบแทน 130,000 

             -    คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ 120,000 

             -    คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 

             -    ต.กรรมการตรวจการจาง+คุมงานกอสราง  

        2.  คาใชสอย  

             -    คชจ.ไปราชการ/อบรม/สัมมนา  

             -    คาบํารุงรักษาลิฟท(อ.14)(7,225x12)  

             -    กําจดัขยะมูลฝอย (12 x 3,000)  

             -    บริการกําจัดยุง (12ครั้งๆละ 4,000)  

             -    คาซอมรถยนตสวนกลาง  

             -    คชจ.ตอทะเบียนรถยนตสวนกลาง  

        3.  คาวัสดุ 130,000 

             -    วัสดุสํานักงาน 50,000 

รหสังบประมาณ                               1-1-0801-1-05 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

             -    วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 

             -    ถายเอกสารพิมพเขยีว 30,000 

             -    วัสดกุอสราง ไฟฟา ประปา  โทรศพัท  

             -    ปรับปรุงภูมิทัศน  

             -    วัสดุเช้ือเพลิง  

รวม 260,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   สวนบรหิารและอํานวยการกองกลาง  สํานกังานอธิการบดี      

งบประมาณ   5,110,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 งานแลวเสรจ็ตามกําหนดเวลาและความพึงพอใจของผูรบับรกิาร   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแกหนวยงานภายใน 

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมทักษะและความเช่ียวชาญ

ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนการจัดซ้ือจัดจางไมต่ํากวา 

11  หนวยงาน 

5  ครั้ง 

30 คน 

 

60 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูปฏิบัติงานมีความรูและความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง 

รอยละ   77 

รอยละ   80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

  

 

2.  งบประมาณ 5,110,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 5,110,000 

        1.  คาตอบแทน 3,424,800 

              -    ตําแหนงผอ.-รองผอ.สนอ. 508,800 

              -    ตํารวจจราจร(10,000 x12) 120,000 

              -    ทีป่รกึษากฎหมาย (10,000 x 12) 120,000 

              -    ดาํเนนิการภาค กศ.บป. 1,976,000 

              -    คาตอบแทนกรรมการตรวจการจางแปละควบคุมงานกอสราง 300,000 

              -    คาใชจายประเมินมหาวิทยาลัย 400,000 

        2.  คาใชสอย 500,000 

             -    คชจ.ไปราชการ/อบรม/สัมมนา(30  คน) 300,000 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

             -    ซอมครุภัณฑสํานักงาน 200,000 

       3.  คาวัสดุ 1,185,200 

             -    วัสดุตกแตงสถานที่วันสําคัญฯ 35,200 

             -    วัสดกุอสราง ไฟฟา ประปา  โทรศพัท 550,000 

             -    วัสดุเช้ือเพลิง 600,000 

รวม 5,110,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานวิทยาเขตโปงสลอด      

งบประมาณ   300,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :   

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :   

  

 

2.  งบประมาณ 300,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 300,000 

        1.  คาใชสอย 300,000 

รวม 300,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารงานสภาคณาจารย      

งบประมาณ   500,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  จัดประชุมสัมมนาบคุลากรภายในหนวยงานทัง้องคกร 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอกเพ่ือสราง

ความเปนเครือขาย 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุมสัมมนารับรูความเปล่ียนแปลงขององคกร 

15  คน 

 

200  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของบคุลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี รอยละ  70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

  

 

 

2.  งบประมาณ 500,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 500,000 

        1.  คาใชสอย 500,000 

รวม 500,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   ศกึษาดงูานนอกสถานทีเ่พ่ือพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรสังกัดกองกลาง  สํานกังานอธิการบดี      

งบประมาณ  130,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 

 ดวยปจจุบันนี้  สํานักงานอธิการบดีซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ซ่ึงมีหนาที่  ภารกิจที่ตอง

รับผิดชอบในดานตางๆ  ภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  แตปจจุบันพบวา  ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรทั้งในดานการบริหารงานภาครัฐแนวใหม  บริหารทรัพยากร  การ

พัฒนาเทคโนโลยีในดานตางๆ ใหกาวหนามากย่ิงขึ้น ซ่ึงเปนปญหา  อุปสรรค  ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนั้นเพ่ือให

การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีวิสัยทัศนกวางไกล  มี

ความคดิสรางสรรคสามารถนาํมาประยุกตใชในการทาํงานได  ในการนี ้ สํานกังานอธิการบด ี จงึจดัโครงการนาํบคุลากร

ภายในหนวยงานไปศกึษาดงูานนอกสถานที ่เพ่ือเปนการพัฒนาและกระตุนในการทาํงานของบคุลากร  และกอใหเกิดความ

สามัคคใีนหมูคณะในการทาํงาน  ทาํใหเกิดคณุภาพในการบรหิารงานทกุ ๆ ดาน ใหเปนไปตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนดไว  

2.   วัตถุประสงค 

 1.   เพ่ือใหบุคลากรมีวิสัยทัศนและมุมมองในการปฏิบัติงานกวางไกล  สามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีศักยภาพ 

 2.   เพ่ือเพ่ิมพูนความรูประสบการณของบุคลากร  และสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานของมหาวิทยาลัยได

เปนการพัฒนาคลังความรูขององคกร 

 3.   เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการทํางาน  และเปนการกอใหเกิดทัศนคติที่ดีของผูปฏิบัติงานในการทํางาน 

3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่  4. การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

      ขอที ่ 1.  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา 
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4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ  บคุลากรของสํานกังานอธิการบดสีามารถนาํประสบการณในการศกึษาดงูานมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น               

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรที่รวมเดินทางไปศึกษาดูงาน 

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเดน 

25  คน 

2 แหง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ปรับปรุงขั้นตอนในการใหบริการใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

รอยละ  80 

รอยละ 80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : การศึกษาดูงานแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

กิจกรรมการบริหารงานและการปรับปรุงขั้นตอนเปนไปตามเปาหมาย 

1 สัปดาห 

2 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการเดนิทาง 5,200 บาท/คน 

  

 

5.   การดําเนนิงาน 

 

ลําดับ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

กนัยายน  51 – ตลุาคม  2552 

1 ประชุมปรึกษาผูเก่ียวของเพ่ือหาแนวทางและกําหนดเปาหมายใน

การศกึษาดงูานและการประสานขอความเหน็ชอบจาก

ผูบังคับบัญชา 

   

2 ขออนุมัติโครงการ    

3 ประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาดูงาน  และสงหนังสือ

เพ่ือขอศกึษาดงูาน 

   

4 กําหนดแผนการเดนิทางไปศกึษาดงูาน    

5 ดําเนินการเดินทางไปศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยที่กําหนด    

6 ติดตามและสรุปประเมินผลการอบรม    

7 รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ    
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6.   งบประมาณ   130,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 130,000 

        1.  คาตอบแทน 21,000 

              -    คาเบีย้เล้ียงในการเดนิทางไปราชการ 21,000 

        2.  คาใชสอย 89,000 

             -    คาเชาที่พัก 45,000 

             -    คาเชารถบสั  45  ที่นั่ง 44,000 

       3.  คาวัสดุ 20,000 

             -    คาน้ํามันเช้ือเพลิง 18,000 

             -    คาวัสดุและของที่ระลึก 2,000 

รวม 130,000 
 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 หลังจากการศกึษาดงูานตามแผนทีก่าํหนดแลว บคุลากรจะสามารถแกปญหาในการปฏบิตังิานได  มีความรูและ

ประสบการณในการทํางานมากขึ้น  สามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

8.   วิธีการประเมิน 

   การปฏบิตังิานหลังการศกึษาดงูาน  

9.    ผูรับผิดชอบโครงการ   กองกลาง  สํานกังานอธิการบดี 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   การอบรมพัฒนาบคุลิกภาพของบคุลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี       

งบประมาณ  40,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันการดําเนินงานในระบบราชการมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนของ

หนวยงานภาครฐั  ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงภายในองคกร  และการเปล่ียนแปลงภายนอกองคกร  สงผลกระทบใหมกีาร

เปล่ียนปลงตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสงเสริมใหพนักงานของสํานักงานอธิการบดี  มีความรู  

ความเขาใจ   มีทักษะ  ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

เนือ่งจากการพัฒนาบคุลิกภาพเปนการผลักดนัใหบคุลากรและองคกรสามารถทาํหนาทีใ่หเปนไปตามกลไกของระบบการ

บริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี   ดวยเหตุนี้  สํานักงานอธิการบดีจึงจัดใหบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมในเรื่องการ

พัฒนาบุคลิกภาพ  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี 

2.   วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาความรู  และเพ่ิมทกัษะในการปฏบิตังิานของพนกังานสํานกังานอธิการบด ี  รวมทัง้สามารถนาํองค

ความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ที ่ 4   การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ   ตัวช้ีวัดที่ขอ 1  จาํนวน

บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา   และ  ขอ 7 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 พนกังานมหาวิทยาลัย  จาํนวน  30  คน  ไดรับการอบรม  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารับการอบรม 30   คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม รอยละ 70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : การจัดอบรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายสําหรับการจัดการอบรม 1,300 บาท/คน 

รหสังบประมาณ                               3-1-0801-2-10 
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5.   การดําเนนิการงาน 

 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -  เสนอโครงการเพ่ือขอรับ  

         การพิจารณา 

     -  ตั้งคณะกรรมการ 

         ดาํเนนิงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2.  ขั้นดําเนินการ 

     -  ติดตอวิทยากร 

     -  เชิญบุคคลที่เก่ียวของเขา 

         รวมการอบรม 

     -  ดาํเนนิการอบรมตาม 

         โครงการ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.  ขั้นประเมินผลและรายงาน  

      ผล 

     -  ดาํเนนิการประเมินผลตาม  

        ตวัช้ีวดั 

     -  รายงานผลใหผูบังคับ  

         บญัชาทราบตามระดบัช้ัน 
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6.  งบประมาณ   40,000  บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 40,000 

        1.  คาตอบแทน 19,200 

              -    คาตอบแทนวิทยากร 19,200 

        2.  คาใชสอย 18,600 

             -    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3,600 

             -    คาจางทาํเอกสาร 

                 -     คาอาหารกลางวัน 

                 -    คาเชาหองประชุม 

6,000 

6,000 

3,000 

       3.  คาวัสดุ 2,200 

             -    คาวัสดุสํานักงาน 2,200 

รวม 40,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   พนกังานมีความพึงพอใจและยอมรบัในความรู  และทกัษะทีไ่ดรบัจากการเขารบัการฝกอบรม 

7.2   พนักงานสามารถนําความรู  และทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

7.3   การใหบริการของหนวยงานมีคุณภาพ  เปนที่พึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1   ประเมินตามตัวช้ีวัดที่กําหนด  

                8.2   ประเมินโดยแบบสอบถาม  (ความพึงพอใจ) 

                8.3   รายงานผลการอบรมเปนเอกสาร  ตามตวัช้ีวดัทีก่าํหนดพรอมภาพถาย  และเนือ้หาของการอบรมอยางยอ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและสรางเครือขายประชาสัมพันธงานกองกลาง    

                                สํานกังานอธิการบดี       

งบประมาณ  20,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 

 ปจจบุนั  เทคโนโลยีตางๆ  ไดเขามามีบทบาทในการทาํงานภายในองคกรมากย่ิงขึน้  ไมวาจะเปนการประสานงาน  

การติดตอส่ือสาร  การปฏิบัติงานภายในองคกรและภายนอกองคกร ลวนจะตองนําเทคโนโลยี  จึงทําใหเทคโนโลยีเปน

ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติของหนวยงานในยุคปจจุบันนี้ 

 ดังนั้น กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จึงจําเปนที่จะตองจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปนเครือขายการ

ตดิตอประสานงาน  และประชาสัมพันธกิจกรรม  ขาวสาร  และการบรกิารตางๆ ของหนวยงาน  รวมถึงเพ่ือใหสอดคลอง

กับระบบงานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี  และเปนการสรางภาพลักษณที่ดี  นาเช่ือถือ ของหนวยงานตอ

หนวยงานภายนอก  โดยไดจัดทําเว็บไซต  เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการประชาสัมพันธของสํานักงานอธิการบดี 

2.   วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชในการตดิตอประสานงาน  ประชาสัมพันธกจิกรรม  ขาวสาร  การบรกิารตางๆ ของสํานกังานอธิการบดี  

 3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   ที ่ 4   การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ   กลยุทธ ขอ 4.5  การ

พัฒนาระบบขอมูลสาสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ  และ  4.6  การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพและระบบการ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               3-1-0801-2-11 
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4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

 จดัทาํเว็บไซตของกองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเปดเว็บไซต 1,000 ครั้ง/ป 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขาเว็บไซต รอยละ 70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : การจัดทําเว็บไซตแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 12  เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายสําหรับการจัดการจัดทําเว็บไซต 20,000 
 

5.   การดําเนนิการงาน 

 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -  เสนอโครงการเพ่ือขอ รับการ  

         พิจารณา 

     -  ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม 

         โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2.  ขั้นดําเนินการ 

     -  รวบรวมขอมูล 

     -  ติดตอผูจัดทําเว็บไซต 

     -  ดําเนินการจัดทําเว็บไซตตาม 

         โครงการ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

     -  ดําเนินการประเมินผลตาม 

        ตวัช้ีวดั 

     -  รายงานผลใหผูบังคับ บัญชา  

         ทราบตามระดบัช้ัน 
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6.  งบประมาณ   20,000  บาท     

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 20,000 

        คาใชสอย 20,000 

        -    คาจางทําเว็บไซต 20,000 

รวม 20,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

พนกังานและหนวยงานจากภายนอกสามารถ  รบัรูขาวสารไดเพ่ิมขึน้  และมีชองทางในการประชาสัมพันธของ

สํานักงานอธิการบดีไดอยางทั่วถึง  

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1   ประเมินตามตัวช้ีวัดที่กําหนด  

                8.2   ประเมินโดยแบบสอบถามความพึงพอใจผานทางเว็บไซต 

                8.3   รายงานผลการการจัดทําเว็บไซตเปนโฮมเพจ  ตามตัวช้ีวัดที่กําหนด 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   สวนบรหิารและอํานวยการกองกลาง  สํานกังานอธิการบดี        

งบประมาณ   1,000,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  งานแลวเสร็จตามกําหนดเวลาและความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแก

หนวยงานภายใน 

จาํนวนพนกังานมหาวิทยาลัย 

จํานวนการจัดซ้ือจัดจางไมต่ํากวา 

11  หนวยงาน 

 

45  อัตรา 

10  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 75 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 
 

2.  งบประมาณ 1,000,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 800,000 

        1.  คาตอบแทน 720,000 

             ดาํเนนิการภาคพิเศษ 720,000 

        2.  คาวัสดุ 80,000 

             ปรบัปรงุภูมทิศัน 80,000 

งบรายจายอื่น 200,000 

        ถอนคืนคาหนวยกิตนักศึกษา 200,000 

รวม 1,000,000 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                                5-1-0801-1-12 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   สวนบรหิารและอํานวยการกองกลาง  สํานกังานอธิการบดี        

งบประมาณ   501,400   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  งานแลวเสร็จตามกําหนดเวลาและความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนการจัดซ้ือจัดจางไมต่ํากวา 

จํานวนครั้งของการซอมบํารุงครุภัณฑไมต่ํากวา 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแก

หนวยงานภายใน 

60  ครั้ง 

20  ครั้ง 

11  หนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

 

2.  งบประมาณ 501,400   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 501,400 

       1.  คาใชสอย 410,700 

            -    คาบํารุงรักษาลิฟท(อ.14)(7,225x12) 86,700 

            -    กําจดัขยะมูลฝอย (12 x 3,000) 36,000 

            -    บริการกําจัดยุง (12ครั้งๆละ 4,000) 48,000 

            -    คาซอมรถยนตสวนกลาง 200,000 

            -    คชจ.ตอทะเบียนรถยนตสวนกลาง 40,000 

       2.  คาวัสดุ 10,700 

            วัสดุสํานักงาน(ธงชาต ิฯลฯ) 10,700 

       3. คาสาธารณปูโภค – คาโทรศพัท 80,000 

รวม 501,400 

 

 

รหสังบประมาณ                                6-1-0801-1-13 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารงานทัว่ไป  กองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี       

งบประมาณ   170,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  ประสานงานประชุมคณะกรรมการบริหาร  รับ - สงเอกสารหนงัสือราชการแกหนวยงาน 

                                                        ทัง้ภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  ไมต่ํากวา 

งานแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

จํานวนหนวยงานที่รับบริการทั้งภายในและภายนอก 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแก

หนวยงานภายใน 

15  ครั้ง 

1  งาน   

25  หนวยงาน 

11  หนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

รอยละ 77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

 

2.  งบประมาณ 170,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 170,000 

        1.  คาตอบแทน 10,000 

             -    คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 

        2.  คาใชสอย 50,000 

             -    คชจ.ไปราชการ/อบรม/สัมมนา  

             -    รับรองการประชุม 50,000 

        3.  คาวัสดุ 110,000 

             -    วัสดุสํานักงาน 30,000 

             -    วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 

             -    วัสดุงานบานงานครัว      43,400 

             -    คาหนังสือพิมพ 6,600 

รวม 170,000 

รหสังบประมาณ                                6-1-0801-1-14 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานประชุมและการประชาสัมพันธ(งานสภาฯ)  กองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี       

งบประมาณ  1,110,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   การประชุมสภามหาวิทยาลัยและสภาสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 

จัดประชุมสภาสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 

ผูเขารวมประชุมไมต่ํากวา 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแก

หนวยงานภายใน 

งานแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

8  ครั้ง 

5  ครั้ง   

35  คน 

11  หนวยงาน 

 

1  งาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร รอยละ 70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดือน 

 

2.  งบประมาณ 1,110,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 1,110,000 

        1.  คาตอบแทน 776,000 

             -    คาเบี้ยประชุมสภาฯ(45,000x10) 450,000 

             -    คาเบี้ยประชุมสงเสริมฯ(40,000x7) 280,000 

             -    คาตอบแทนที่ปรึกษา(3,000x12) 36,000 

             -    คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 

             -    คาตอบแทนนายกสภาฯ  

        2.  คาใชสอย 40,000 

             -    คชจ.ไปราชการ/อบรม/สัมมนา 30,000 

             -    รับรองการประชุม 10,000 

        3.  คาวัสดุ 270,000 

             -    คาวัสดุเช้ือเพลิง 30,000 

             -    วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 

รหสังบประมาณ                                6-1-0801-1-15 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

             -    วัสดุงานบานงานครัว 20,000 

             -    วัสดุสํานักงาน 30,000 

             -    คาโลที่ระลึก 30,000 

             -    วัสด ุ(จางทาํเอกสารการประชุมฯ) 130,000 

        4.  คาสาธารณปูโภค – คาโทรศพัท 24,000 

รวม 1,110,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานประชุมและการประชาสัมพันธ(งานประชาสัมพันธ)  กองกลาง  สํานกังานอธิการบดี       

งบประมาณ  903,600   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   วารสารจดหมายขาวดอนขังใหญ  สถานีวิทยุกระจายเสียง  เพ่ือเผยแพรความรูและ 

                                                        ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนวารสารจดหมายขาวดอนขังใหญ 

จัดทํารายการวิทยุกระจายเสียง 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแก

หนวยงานภายใน 

72,000   ฉบับ 

1  สถานี  

11  หนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร รอยละ 77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายเฉล่ียในการจัดทําวารสารฯตอฉบับ 6.75  บาท / ฉบบั 

 

2.  งบประมาณ 903,600   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 903,600 

        1.  คาตอบแทน 10,000 

             -    คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 

        2.  คาใชสอย 255,000 

             -    คชจ.ไปราชการ/อบรม/สัมมนา 20,000 

             -    คาบํารุงรักษาเครื่องสงสัญญาณวิทยุ 70,000 

             -    ส่ือสารมวลชน 165,000 

        3.  คาวัสดุ 626,600 

             -    จัดทําดอนขังใหญ(8,000x5x12) 480,000 

             -    วัสดุเผยแพร (วีดีโอ/แผนพับ) 80,000 

             -    วัสดุเผยแพร (ปายประชาสัมพันธ) 20,000 

             -    วัสดุสํานักงาน 20,000 

             -    วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 

รหสังบประมาณ                                6-1-0801-1-16 
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             -    คาหนังสือพิมพ 6,600 

        4.  คาสาธารณปูโภค – คาโทรศพัท 12,000 

รวม 903,600 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน       

งบประมาณ  250,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติงานและเช่ียวชาญเพ่ิมขึ้น  สามารถตรวจสอบหนวยตางๆได 

                                                        อยางถูกตอง  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมจากโครงการระยะส้ันเพ่ือเพ่ิม

ทกัษะและความเช่ียวชาญ 

จํานวนหนวยงานที่ไดรับการเขาตรวจ 

2  คน 

  

11  หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บุคลากรปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

รอยละ 77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ   12  เดือน 

 

2.  งบประมาณ 250,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 188,400 

        1.  คาตอบแทน 7,000 

             -    คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 7,000 

        2.  คาใชสอย 111,400 

             -    คชจ.ไปราชการ/อบรม/สัมมนา 111,400 

             -    รับรองการประชุม  

             -    ซอมครุภัณฑ   

        3.  คาวัสดุ 70,000 

             -    วัสดุสํานักงาน 30,000 

             -    วัสดุคอมพิวเตอร 40,000 

             -    วัสดุงานบานงานครวั  

งบลงทุน 61,600 

        คาครุภัณฑ 61,600 

         -    คอมพิวเตอรชนดิพกพา  1  เครื่อง 38,000 

รหสังบประมาณ                                6-1-0801-1-17 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

         -    กลองดิจิตอล  1  ตวั  15,000 

         -    พริ้นเตอรเลเซอร  1  เครื่อง 8,600 

รวม 250,000 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอหนวย

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องพริ้นเตอร 1 8,600 8,600 Print  :  ความเรว็การพิมพขาว - ดาํ  

32  แผน/นาท ี (A4)  ความเรว็การ

พิมพสี  31  แผน/นาท ี (A4)  4 × 6  

ใชเวลา  12  วินาท ี  

Scan  :  2400 × 4800  dpi,48  bit 

Copy  :  32  แผน/นาท ี (A4) ถาย

เอกสารสี  :  31  แผน/นาท ี(A4)  ยอ 

- ขยาย  50% - 400% 

Direct  Print  : MMC,SD,CF,XD, 

MS (MS  Duo) 

จอแสดงผลขนาด  2.4  นิ้ว  A4, A6 

Borderless   

Auto  Sense  ระบบอานชนิด

กระดาษอัตโนมัติและเตือนเม่ือใส

กระดาษผดิ  ปุมคําส่ังดานหนา

ตัวเครื่อง, HP  Photo  Proof  Sheet  

ปุมคําส่ังดานหนาตัวเครื่อง Hp  

Photo  Proof  Sheet  ปุม  Job  

Cancel  USB  Port   เทคโนโลยี  

SPT   

รับประกันสินคา  1  ป 
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ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอหนวย

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

2 คอมพิวเตอรพกพา 1 38,000 38,000 -  Intel  core  2  Duo  processer  

T7250  (2.0  GH2,800MH2 

FSB,2MBL2) 

-  Intel  965  GM  Express  chipset 

-  160  GB  Hard  Drive  5400  rpm 

(Serial  ATA) 

-  1024  MB  DDR2  667  

(512MB×2DIMM) 

-  DVD+/-RW Drive (Super  Multi  

DVD  Writer  Dual  format, Double 

Layer) 

-  4 - in 1  Media  Reader 

-  12.1  WXGA  High - definition 

Bright  View LCD panel 

-  Intel  Extreme  Graphics – Intel 

GMA  

-  Stereo  Speaker 

-  802.11  b/g Wireless  LAN, 

Bluetooth   

-  Intel grated Webcam 

-  Weight 1.79  kg. 

-  Limited  warranty  1  year 
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ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอหนวย

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

3 กลองดิจิตอล 1 15,000 15,000 ความละเอียดภาพ  :  3264 × 2448, 

2592 × 1944, 2048 × 1536, 640 × 

480 

สัดสวนภาพ : 4 3, 3:2, 16:9  

พิกเซล  :  8.1  

เซลลรบัภาพ  :  CCD (1/2.5")   

ความไวแสง  :  Auto, 80, 100, 200, 

400, 800, 1600, 3200   

Optical Zoom  :  38 - 114  mm  

(3X) 

Digital  Zoom , ระบบปองกันภาพ

ส่ัน    ระบบโฟกัส  :  TTL   

ระบบโฟกัสปกต ิ:  50  cm  White  

Balance  :  5  positions  

คารูรับแสง  :  F3.5 - F10.0 

คาความเร็วชัตเตอร :  1-1/1000 Sec 

แฟลชภายใน : Yes, 3.0 m (9.8 ft) 0 

m 

ระบบแฟลช :  Auto, Red-Eye 

reduction, On, Off, Slow Sync 

การชดเชยแสง  :  -2 EV to +2 EV 

in 1/3 EV Steps 

ระบบวัดแสง :  Multi - Segment, 
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ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอหนวย

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

Center weighted, Spot 

ถายภาพตอเนื่อง , ถายภาพ

เคล่ือนไหว  :  MPEG VX (VGA, 

16/30 fps, unlimited) 

ตัง้เวลาถายภาพ  :  10  sec 

ประเภทหนวยความจํา : Memory 

Stick Duo/Pro Duo + Internal 

ไฟลภาพ  :  JPEG (EXIF 2.2) 

ขนาด  LCD  :  3.0 "  ,Video  Out  

ประเภทแบตเตอรี่  :  Lithium-Ion 

NP-BD1 

น้ําหนัก  :  5.5  oz. (159 g) 

ขนาด  :  (90 × 56.4 × 20.7 mm)   

รวม 3 61,600 61,600  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   การบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี       

งบประมาณ  50,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ.  2544  อีกทั้ง  หนวยงานตางๆ  ตองจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุม

ภายในเสนอมหาวิทยาลัยฯ  และสงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการบริกหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย  

สามารถจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุมภายในไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

2.  วัตถุประสงค 

-  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  

    -  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด  

        ประสิทธิผลตอองคกร 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  4  ขอท่ี  4.1   

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารับการอบรม 11  หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในเนื้อหาของการถายทอด  

และสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดถูกตอง 

รอยละ 70 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 3  เดือน 

 

 

รหสังบประมาณ                                6-1-0801-2-18 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

3.  ขั้นประเมินผลและ  

     รายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ 50,000 บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 50,000 

        1.  คาตอบแทน 5,400 

             -    คาตอบแทนวิทยากร 5,400 

        2.  คาใชสอย 22,000 

             -    คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครือ่งดืม่ 12,000 

             -    คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการจัดฝกอบรม 10,000 

        3.  คาวัสดุ 22,600 

             -    คาวัสดุ 22,600 

รวม 50,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจและประสบการณเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

โดยสามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการที่กําหนดไวโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเขารับการ  

                     อบรม 

 2.  ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารจดัการงานบรหิารบคุคล  กองกลาง  สํานกังานอธิการบด ี     

งบประมาณ  115,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการใหบริการสวนงานบริหารงานบุคคลและ 

                                                        ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนระเบียบ  ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการปรับปรุง  แกไข  ยก

รางใหม 

งานแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใชบริการไมตํ่ากวา 

สนับสนุนการบริหารจัดการ  อํานวยการและใหบริการแกหนวยงานภายใน 

15   ฉบับ 

 

1  งาน 

300  คน 

11  หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 77 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินการ 12  เดือน 

 

2.  งบประมาณ 115,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 115,000 

        1.  คาตอบแทน 55,000 

             -    คาเบี้ยประชุมกรรมการบุคคล 20,000 

             -    เบี้ยประชุมสอบขอเท็จจริง 15,000 

             -    คาออกขอสอบฯ 10,000 

             -    คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 

        2.  คาใชสอย 10,000 

             -    คชจ.ไปราชการ/อบรม/สัมมนา  

             -    รับรองการประชุม 10,000 

        3.  คาวัสดุ 50,000 

             -    วัสดุสํานักงาน+เครื่องราชฯ 20,000 

             -    วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 

รวม 115,000 

 

รหสังบประมาณ                                6-1-0801-1-19 
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บรหิารงานกองนโยบายและแผน       

งบประมาณ       555,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบริการดานการบริหารทั่วไป 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  

1) จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 7 คน 

2) จํานวนกิจกรรมในการใหบริการ เชน การประชุม  การรับสงหนังสือ การางหนังส่ือ

โตตอบ การประสานงานตาง ๆ   ฯลฯ  

500  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

 

2.  งบประมาณ 555,000     บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร 357,600 

คาตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลยั 357,600 

- คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  5 อัตรา เวลา 12 เดือน 357,600 

งบดําเนินการ 197,400 

1. คาตอบแทน 20,000 

- คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  15,000 

- คาตอบแทนวิทยากร 5,000 

2. คาใชสอย 77,400 

- คาเบ้ียงเล้ียงท่ีพักและพาหนะ  32,400 

- คาเชารถ 10,000 

- คาสมทบเงินประกันสังคม (สวนของนายจาง รอยละ 5) 20,000 

- คาซอมบํารุงครุภัณฑ 15,000 

  

 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 0803 – 1 – 01 
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3. คาวัสดุ 50,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 15,000 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 15,000 

- คาวัสดุงานบานงานครัว 10,000 

4. คาสาธารณปูโภค 50,000 

- คาโทรศัพท 35,000 

- คาไปรษณีย 15,000 

รวม 555,000 
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8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร       

งบประมาณ       650,000    บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบรกิารดานนโยบายและแผน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนกิจกรรมการใหบริการดานนโยบายและแผน ไดแก การจัดทําคําขอ

งบประมาณ การประสานการจดังบประมาณ การประเมินผล ฯลฯ 

10 กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

  

 

2.  งบประมาณ 650,000     บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 650,000 

1. คาตอบแทน 102,000 

- คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  72,000 

- คาตอบนักศกึษาชวยงาน 1 คน ๆ ละ 150 บาทตอวัน เวลา 200 วัน 30,000 

2. คาใชสอย 260,000 

- คาเบ้ียงเล้ียงท่ีพักและพาหนะ  70,000 

- คาใชจายในการจัดประชุม 100,000 

- คาเชารถ 15,000 

- คาจางพิมพเอกสาร 10,000 

- คาซอมบํารุงครุภัณฑ 65,000 

3. คาวัสดุ 288,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 158,000 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 100,000 

- คาวัสดุงานบานงานครัว 30,000 

รวม 555,000 

รหัสงบประมาณ          2 – 1 – 0803 – 1 – 02 



8-39 

8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บรหิารงานวิเทศสัมพันธ       

งบประมาณ       245, 000    บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ (บ.กศ.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบริการงานวิเทศสัมพันธ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนกิจกรรมการใหบริการดานวิเทศสัมพันธ ไดแก  

• จํานวนสถาบันการศึกษาที่ทําความตกลงรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

• จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ใหบริการ 

• จํานวนอาจารยและบุคลากรที่ใหบริการ 

 

5  แหง 

 

300 คน 

7 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

  

 

2.  งบประมาณ 245,000     บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 245,000 

1. คาตอบแทน 15,000 

- คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  15,000 

2. คาใชสอย 200,000 

- คาเบ้ียงเล้ียงท่ีพักและพาหน (ติดตอราชการในประเทศ)  30,000 

- คาเบ้ียงเล้ียงท่ีพักและพาหน (ติดตอราชการในตางประเทศ)  150,000 

- คารับรอง 20,000 

3. คาวัสดุ 30,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 15,000 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 150,000 

  

รวม 555,000 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 0803 – 1 – 03 
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แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือโครงการ ประสานงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน 

งบประมาณ 500,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท้ังในและตางประเทศมาก

ขึ้น ท้ังการแลกเปล่ียนนักศึกษา  อาจารย และการวิจัย  โดยในปท่ีผานมามีนักศึกษาชาวตางชสติ แสดงความจํานง

เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกวา 300 คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเดินทางไปอบรมระยะสั้นในหลาย

ประเทศ รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนอาจารยผูสอนเพิ่มมากขึ้น  การติดตอประสานงานเพื่อใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ 

ดังกลาวมีความจําเปนและตองเพิ่มความเขมขนในการติดตอประสานงาน จึงตองจัดเตรียมคาใชจายใหเพียงพอท้ัง

คาใชจายในการเดินทาง การรับรองแขกชาวตางชาติ  ตลอดจนตอบแทนนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนตาม

เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไดตกลงกัน  
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อประสานการแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย และการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู

สญัญา 

2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานแกผูบริหารระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย

คูสัยญา 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    1   ขอที ่  1.1  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ผลงานการประสานและบริการงานจัดการศึกษา 
 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนนกัศกึษาตามโครงการแลกเปล่ียน 

จํานวนอาจารยตามโครงการแลกเปล่ียน 

จาํนวนสถาบนัการศกึษา/หนวยงานแลกเปล่ียน 

340 คน 

10 คน 

5  แหง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ระดับความสําเร็จของโครงการความรววมือ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 0803 – 2 – 04 

8.4.2 (1) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารอืมอบหมายหนาที ่             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ใหบริการรับสง ตออายุหนังสือ

อนญุาตตาง ๆ แกนกัศกึษา 

            

- ใหบริการรับสง ตออายุหนังสือ

อนญุาตตาง ๆ แกอาจารย

แลกเปล่ียน 

            

- รับรองแขกชาวตางประเทศ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจ             

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

5.  งบประมาณ   125,000     บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 500,000 

1. คาใชสอย 450,000 

- คาเบี้ยงเล้ียงที่พักและพาหน (ติดตอราชการในประเทศ)  100,000 

- คาเบี้ยงเล้ียงที่พักและพาหน (ติดตอราชการในตางประเทศ)  250,000 

- คารับรอง 100,000 

2. คาวัสดุ 50,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 15,000 

- คาวัสดุงานบานงานครัว 35,000 

รวม 500,000 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นักศึกษา  คณาจารย  และผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยคูสัญญาไดรับความ

สะดวกในการติดตอประสานงานในเรื่องท่ีเก่ียวของมากขึ้น  

7.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากนักศึกษา ผูบริหารมหาวิทยาลัย นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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8.4.2 (2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือโครงการ จัดทํารายงานประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

งบประมาณ 125,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดทํารายงานประจําปของมหาวิทยาลัย เปนภารกิจท่ีถูกระบุไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547  โดยใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุกป  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมาย

ภารกิจดังกลาวใหกองนโยบายและแผนรับผิดชอบดําเนินการ ท้ังน้ีเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานของมหาวิทยาลัยตอสาธารณะ  

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อรวบรวมผลงานของสวนราชการในมหาวิทยาลัย สังเคราะหเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย

จัดทําเปนรายงานประจําป 

2.2 เพื่อเผยเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยและเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยตอสาธารณะ  

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    4   ขอที ่  4.6  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  รายงานประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนรายงานประจาํป 500 เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจและการตอบรบัรายงานประจาํป 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 2  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :   คาใชจายในการดาํเนนิงาน 250 บาท/เลม 

  

 

 

 

รหัสงบประมาณ          3 – 1 – 0803 – 2 – 05 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารือเพื่อกําหนด

รปูแบบรายงาน 

            

- จัดเตรียมแบบบันทึกผลการ

ดําเนินงานของสวนราชการ 

            

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- สํารวจการดําเนินงานของสวน

ราชการ 

            

- สังเคราะหขอมูลผลการ

ดําเนินงานและจัดทําตนฉบับ 

            

- จัดพิมพรายงานประจําป             

- นําเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัย

และเผยแพรรายงานประจําป 

            

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจ             

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

6.  งบประมาณ   125,000     บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 125,000 

คาวัสดุ 125,000 

- คาจางพิมพรายงานประจําป 2551 จํานวน 500 เลม  ๆ ละ 250 บาท 125,000 

  

รวม 125,000 
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7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมาตอสภามหาวิทยาลัยและทราบ

ความกาวหนาของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับเอกสารรายงานประจําป นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอ

ตอมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8-45 

8.4.2 (3) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือโครงการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 

งบประมาณ 12,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนสวนหน่ึงของการจัดทํางบประมาณประจําป และการจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อใหสามารถติดตามและวัดผลการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม กองนโยบายและแผน

ในฐานะท่ีไดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบการจัดงบประมาณและทําคาํรบัรองการปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลัย   

จําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 ใหเสร็จกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยประกาศใชเปน

แผนปฏิบัติราชการ เพื่อบริหารงานใหเปนไปตามแผนตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

2.2 เพื่อเปนคูมือในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และสามารถตอดตามผลการดําเนินงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    4   ขอที ่  4.1  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 

 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 100 เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูใชแผน ฯ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 2  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :   คาใชจายในการดาํเนนิงาน 120  บาท/เลม 

  

 

 

รหัสงบประมาณ          3 – 1 – 0803 – 2 – 06 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารือเพื่อสรางความ

เขาใจแกสวนราชการ 

            

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- แจงสวนราชการจัดทํา

แผนปฏิบัตริาชการ 

            

- สังเคราะหขอมูลและจัดทํา

ตนฉบับ 

            

- จัดพิมพเอกสาร             

- นําเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

            

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจ             

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

6.  งบประมาณ   12,000     บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 12,000 

คาวัสดุ 12,000 

- คาจางพิมพแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 จํานวน 100 เลม  ๆ ละ 120 บาท 12,000 

รวม 12,000 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มหาวิทยาลัยมีสําหรับใชในการบริหารและกํากับติดตามผลการดําเนินประจําป 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากสวนราชการ นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8.4.2 (4) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือโครงการ ประชุมปฏิบัติจัดการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายผูบริหารชุดใหม 

งบประมาณ 180,600  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผูบริหารชุดใหมจะเขามารับผิดชอบบริหารงานแทนผูบริหารชุดเดิมท่ีหมด

วาระลง  ซึ่งในการบริหารงานของผูบริหารตองจัดทําแผนบริหารในชวงท่ีจะดํารงตําแหนง 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555)  

กองนโยบายและแผนในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนจําเปนตองเตรียมโครงการ ประชุม

ปฏิบัติจัดการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายผูบริหารชุดใหมขึ้น เพื่อระดมความคิดจากผูมีสวนไดสวนเสีย

จัดทําเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดประชุมปฏิบัติจัดการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายผูบริหารชุดใหม  

2.2 เพื่อใหมีแผน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 – 2555 เปนกรอบแนวทางในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    4   ขอที ่  4.1  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายผูบริหารชุดใหม 

 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จัดประชุมปฏิบัติจัดการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย

ผูบริหารชุดใหม 

 

1 ครั้ง/80 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูใชแผน ฯ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 5  เดอืน 

  

 

 

 

รหัสงบประมาณ          3 – 1 – 0803 – 2 – 07 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารือเพื่อมอบหมาย

หนาท่ีแกบุคลากร 

            

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุม 

            

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- จัดประชุมปฏิบัติจัดการทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

            

- สังเคราะหขอมูลและจัดทําแผน             

- จัดพิมพเอกสาร             

- นําเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

            

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจของ

ผูเขารวมประชุม 

            

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

6.  งบประมาณ   12,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 180,600 

4. คาตอบแทน 40,000 

- คาตอบแทนวิทยาการ  40,000 

5. คาใชสอย 90,600 

- คาใชจายในการจัดประชุม  90,600 

6. คาวัสดุ 50,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 

รวม 180,600 
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7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวาง ป พ.ศ. 2552 – 2555  สําหรับใชในการบริหารและกํากับ

ติดตามผลการดําเนินประจําป 

8.   วิธกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากสวนราชการ นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8.4.2 (5) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือโครงการ ติดตามภาวะการมีงานทําของงบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552 

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ียอรับของตลาดแรงงานน้ัน  กระบวนการติดตาม ภาวะการมีงานทํา

ของงบัณฑิต เปนสวนหน่ึงท่ีจะทําใหทราบวาบัณฑิตไดงานทํามากนอยเพียงใดและเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต

และตลาดแรงงานหรือไม  มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการสํารวจมีงานทําของบัณฑิต  โดยทําการสํารวจการ

ภาวะการมีงานทําของงบัณฑิตทุกป  เพื่อใหทราบแนวโนมความตองการบัณฑิตของตลาดแรงงาน  นํามาปรับปรุง

การผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน 

นอกจากจะมีความสําคัญตอการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงานแลว การสํารวจภาวการณมีงาน

ทําของบัณฑิต เปนขอมูลสําคัญในการรายงานตอสํานักงาน ก.พ.ร. และ สมศ. จึงไดดําเนินการ ติดตามภาวะการมี

งานทําของงบัณฑิต ปการศึกษา 2551 – 2552 ขึ้น  

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อติดตามภาวะการมีงานทําของงบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552  

2.2 เพื่อใหสามารถรายงานผลการมีงานทําของบัณฑิตตอมหาวิทยาลัย สํานักงาน ก.พ.ร.  สมศ.  สกอ. 

และหนวยงานท่ีตองการขอมูล 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    2   ขอที ่  2.1  
 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    รายงานภาวะการมีงานทําของงบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   รายงานภาวะการมีงานทําของงบัณฑิต ปการศึกษา 2551 – 2552 50 เลม  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :    ความพึงพอใจของหนวยงานผูใชขอมูลจากรายงาน ฯ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 1  เดอืน 

  

 

 

รหัสงบประมาณ          3 – 4 – 0803 – 2 – 08 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารือเพื่อมอบหมาย

หนาท่ีแกบุคลากร 

            

- จัดเตรียมแบบสอบถาม             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- แจกแบบสอบถาม             

- บันทึกขอมูลลงระบบฯ             

- ประมวลผลและจัดทํารายงาน             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจจาก

หนวยงานที่นําผลการรายงาน

ไปใช 

            

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

6.  งบประมาณ   12,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบเงินอดุหนุน 30,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป  30,000 

- เงินอุดหนุนการติดตามภาวะการมีงานทําของงบัณฑิต 30,000 

รวม 30,000 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบผลการมีงานทําของบัณฑิต และสามารถนําไปอางอิงประกอบการประเมินคุณภาพ และการ

ปฏิบตังิานประจําป 

 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากสวนราชการ นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8.4.2 (6) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือโครงการ สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2551 - 2552 

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เปนการติดตามเพื่อใหทราบถึงคุณภาพบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยได

ผลิตออกไปสูตลาดแรงงานวาเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือไม เพีงใด เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีเปนท่ียอมรับของผูบัณฑิต  นอกจากจะมีความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการผลิต

บัณฑิตแลว  การ สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ยังเปนขอมูลสําคัญในการรายงานตอสํานักงาน ก.พ.ร. และ 

สมศ. จึงไดดําเนินการการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ปการศึกษา 2551 – 2552 ขึ้น  

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศกึษา 2551 – 2552 

2.2 เพื่อใหสามารถรายงานผลการ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ตอมหาวิทยาลัย สํานักงาน ก.พ.ร.   

สมศ.  สกอ. และหนวยงานท่ีตองการขอมูล 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    2   ขอที ่  2.1  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   2551 - 2552 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ปการศึกษา  2551 - 

2552 50 เลม  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :    ความพึงพอใจของหนวยงานผูใชขอมูลจากรายงาน ฯ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 1  เดอืน 

  

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ          3 – 4 – 0803 – 2 – 09 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารือเพื่อมอบหมาย

หนาท่ีแกบุคลากร 

            

- จัดเตรียมแบบสอบถาม             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- แจกแบบสอบถาม             

- บันทึกขอมูลลงระบบฯ             

- ประมวลผลและจัดทํารายงาน             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจจาก

หนวยงานที่นําผลการรายงาน

ไปใช 

            

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

6.  งบประมาณ   12,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบเงินอดุหนุน 30,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป  30,000 

- เงินอุดหนุนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   30,000 

รวม 30,000 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  และสามารถนําไปอางอิงประกอบการประเมินคุณภาพ และการ

ปฏิบตังิานประจําป 

 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากสวนราชการ นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8.4.2 (7) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือโครงการ สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เปนการติดตามเพื่อใหทราบ

ถึงคุณภาพการใหบริการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดบริการหรือไม เพีงใด เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการบริการท้ังดาน

การจัดการเรียนการสอน การบริการสวัสดิการตาง ๆ ใหท่ีเปนท่ียอมรับของนักศึกษา  จึงไดดําเนินการการ สํารวจ

ความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ขึ้น  

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2 เพ่ือใหสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารดานหลักสูตร  ดานการจดัการเรยีนการสอน ดานอาจารย   

ดานการประเมินผลการเรียน  ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  และดานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา เปนตน 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    2   ขอที ่  2.1  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   รายงานสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 50 เลม  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :    ความพึงพอใจของหนวยงานผูใชขอมูลจากรายงาน ฯ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 1  เดอืน 

  

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ          3 – 4 – 0803 – 2 – 10 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารือเพื่อมอบหมาย

หนาท่ีแกบุคลากร 

            

- จัดเตรียมแบบสอบถาม             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- แจกแบบสอบถาม             

- บันทึกขอมูลลงระบบฯ             

- ประมวลผลและจัดทํารายงาน             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจจาก

หนวยงานที่นําผลการรายงาน

ไปใช 

            

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

6.  งบประมาณ   12,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบเงินอดุหนุน 30,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป  30,000 

- เงินอุดหนุนการรายงานสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

30,000 

รวม 30,000 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบความพึงพอใจของบัณฑิต  และสามารถนําปรับปรุงการใหบริการท่ีมีคุณภาพแกนักศึกษา 

 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากสวนราชการ นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 - 56 

 

   

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือ     สงเสรมิกิจกรรมนกัศกึษา   

งบประมาณ    1,400,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบณัฑิตใหมคีณุธรรมนาํความรู   สนองความตองการของชมชน  สังคม 

และประเทศชาติ  ดวยภารกิจดังกลาวที่นอกเหนือจากดานวิชาการแลว กิจกรรมนักศึกษาจําเปนอยางย่ิงที่จะมีสวนชวยให

การผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรมนําความรู อีกทั้งกิจกรรมนักศึกษายังสามารถ สรางสรรคประสบการณใหนักศึกษาใช

ชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนํา กลาคิดกลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร รักและหวง

แหนในความเปนไทย สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเล่ือมใสระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ของชาต ิ  กิจกรรมเหลานัน้ ประกอบดวย 

  1.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม     2.กิจกรรมรณรงคการแตงกาย  

  3.กิจกรรมตานภัยยาเสพตดิ    4.กิจกรรมวัยใสหางไกลเอดส  

  5.กิจกรรมอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 6.กิจกรรมปลูกปาชวยโลก  

  7.กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย   8.กิจกรรมวันชาวหอ  

  9.กิจกรรมไหวพระจันทร   10.กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา  

11.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  14.กิจกรรมประกวด Star of PBRU   

13.กิจกรรมศกึษาดงูานองคการนกัศกึษา 16.กิจกรรมรดน้ําขอพร  

17.กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 18.กิจกรรมไหวครู  

19.กิจกรรมบายศรีสูขวัญ   20.กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  

21.กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา  22.กิจกรรมทําบุญหอพัก  

23.กิจกรรมประกวดกลอนวันแม/วันพอ 24.กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล  

25.บรหิารงานสภานกัศกึษาและองคการนกัศกึษา 26.กิจกรรมรวมงานกับหนวยงานจังหวัด 

27.กิจกรรมถวายพวงมาลาวันปยะมหาราช 28.กิจกรรคายอาสา  

29. กิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะในมหาวิทยาลัย  30. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
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2.  วัตถุประสงค 

  1.เพ่ือใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 

 2.เพ่ือใหนักศึกษาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

 3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทํารวมกับผูอ่ืน และใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม  

 4.เพ่ือใหนักศึกษากลาคิดกลาแสดงออกในส่ิงที่ถูกที่ควร  

 5.เพ่ือใหนกัศกึษารกัและหวงแหนในความเปนชาตไิทย   

 6.เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกอนุรักษและสืบสานประเพณีไทย  

 7.เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสาธารณะชวยเหลือสังคมสวนรวม ไมคิดเห็นแกตัว หรือประโยชนสวนตน  

 8.เพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ มีความเปนผูนํา เหมาะสมกับการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ีมีศกัยภาพ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 280 บาท 

 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- กําหนดใหนกัศกึษาแตละ             

คณะสงโครงการ                         

- เปดสภาพิจารณาโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดกิจกรรมแตละโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ความสําเรจ็ตามเปาหมายของแตละ

กิจกรรม 
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6.  งบประมาณ   1,400,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  

1. คาใชสอย   

-  คาอาหาร  (500 คนละ ๆ  50 บาท)  25,000 

-  คาตกแตงเวท ี(12 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) 30,000 

-  คาจางวงดนตรี (6 ครั้ง ๆละ 5,000 บาท) 30,000 

-  คาอาหารวาง (500 คน ๆละ 20 บาท) 10,000 

-  คาจางกลองยาว (4 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท) 10,000 

-  คาเชายานพาหนะ (4 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท) 20,000 

-  คาเชาชุดการแสดง (5 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท) 10,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาสนับสนุนโครงการกิจกรรมนักศึกษา 1,265,000 

รวม 1,400,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1.นักศึกษาประพฤติตนเปนคนดีของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 

 2.นักศึกษามีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

 3. นักศึกษาสามารถทํารวมกับผูอ่ืน และใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม  

 4.นักศึกษามีความกลาคิดกลาแสดงออกในส่ิงที่ถูกที่ควร  

 5.นกัศกึษามีความตระหนกัรกัและหวงแหนในความเปนชาตไิทย   

 6.นักศึกษามีจิตสํานึกอนุรักษและสืบสานประเพณีไทย  

 7.นักศึกษามีจิตสาธารณะชวยเหลือสังคมสวนรวม ไมคิดเห็นแกตัว หรือประโยชนสวนตน  

 8.นักศึกษามีบุคลิกภาพ มีความเปนผูนํา เหมาะสมกับการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  และการดําเนินกิจกรรมที่บรรลุเปาหมายตาม 

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   สงเสริมกิจกรรมชมรม  

งบประมาณ   150,000    บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษา ไดแสดงออกซ่ึงความรูความสามารถในทางที่ตนเองถนัด  ไมวาจะเปนไปตาม

สาขาวิชาทีศ่กึษา หรอืความสามารถเฉพาะตวัของนกัศกึษา  กองพัฒนานกัศกึษาจงึไดเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดมกีารจดัตัง้

ชมรมขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดคาหาความถนัดหรือความชอบของตนเองที่จะแสดงออกใหสังคมไดรับรู  เปนการใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน สงเสริมใหนักศึกษา  คิดเปน ทําเปน สามารถบริหารจัดการ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง  

2.  วัตถุประสงค 

  1.เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาแสดงออกในทางที่ตนเองชอบและถนัด 

 2.เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

 3.เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมชวยเหลือสังคม และเพ่ือน ๆ นักศึกษาดวยกัน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี   1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   ชมรมตาง ๆ ของนกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาเขารวมกิจกรรมชมรม 1,600 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจในการรบับรกิาร รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 93.75  บาท 

 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  รับสมัครการจัดตั้งชมรม             

- สภานกัศกึษาพิจารณาฯ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดาํเนนิงานตามกิจกรรมของแต

ละชมรม 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-      แตละชมรมรายงานการ

ดําเนินงานในรอบป 

            

             

 

6.  งบประมาณ    150,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  

-  วัสดุโฆษณาเผยแพร 75,000 

-  วัสดุสํานักงาน 75,000 

รวม 150,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                1. นกัศกึษามีชองทางในแสดงออกในทางทีต่นเองชอบและถนดั 

 2.  นกัศกึษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

 3.  นกัศกึษามีโอกาสทาํกิจกรรมชวยเหลือสังคม และเพ่ือน ๆ นกัศกึษาดวยกัน  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จํานวนนักศึกษาที่เขาสังกัดในแตละชมรม   และความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมของแตละชมรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   รณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา  

งบประมาณ    30,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

                 สถานการณปจจุบันนักศึกษาไดรับอิทธิพลแฟช่ันวัยรุนของเกาหลีเขามาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการแตงกายที่

นักศึกษาหญิงสวมกระโปรงส้ัน  ใสเส้ือรัดแนนปลอยชายเส้ือไวนอกกระโปรง    นักศึกษาชายก็เชนเดียวกัน ใสเส้ือปลอย

แขน ปลอยชายเส้ือออกนอกกางเกง และสวมกางเกงยีนสมาเรยีน  ซ่ึงเปนคานยิมไมเหมาะสมกับขนบธรรมเนยีมประเพณี

ไทย  และความเปนนักศึกษาผูเปนปญญาชนเปนแบบอยางของสังคมเปนผูที่จะพัฒนาสังคมประเทศชาติใหเจริญกาวหนา   

กองพัฒนานกัศกึษาตระหนกัถึงความสําคญัของการแตงกายนกัศกึษา  จงึจดัใหมเีวร เจาหนาทีข่องกองพัฒนานกัศกึษาออก

ตรวจเครื่องแบบนักศึกษาในทุก ๆ ชวงเชาของวันราชการปกติ เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการแตงกายใหถูกระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  และเพ่ือเกียรติศักดิ์ศรีของนักศึกษาเอง 

2.  วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกในความเปนนักศึกษาและเปนปญญาชนที่สังคมจับตามอง 

 2. เพ่ือใหนักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง  และติดตัวไปใชในชีวิตการทํางาน  

 3.เพ่ือกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอมหาวิทาลัย  

 4. เพ่ือความปลอดภัยจากมิจฉาชีพในสังคม  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     1   ขอท่ี   1.1  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 (ระบุผลผลิต)   นกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี 

 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาแตงกายถูกระเบยีบ 5,000  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาแตงกายถูกระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

อยางเครงครัด 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6 บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ เครื่อง

แตงกายนกัศกึษา 

            

-      ประชาสัมพันธกฎระเบียบให

นกัศกึษาทราบ  

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ตรวจเครื่องแตงกาย              

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- จํานวนนักศึกษาที่แตงกายถูก

ระเบียบ 

            

             

 

6.  งบประมาณ   30,000      บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  

1. คาตอบแทน  

-  ตอบแทนกรรมการตรวจเครื่องแตงกายนักศึกษา (10 คน ๆ ละ 2 ภาคเรยีน ๆ  ละ 500.-) 10,000 

2. คาวัสดุ  

-  วัสดุโฆษณาเผยแพร    20,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. นักศึกษาเกิดจิตสํานึกในความเปนนักศึกษาและเปนปญญาชนที่สังคมยอมรับ 

 2. นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง  และติดตัวไปใชในชีวิตการทํางาน  

 3.  เกิดภาพลักษณที่ดีตอมหาวิทาลัย  

 4. นกัศกึษามีความปลอดภัยจากมิจฉาชีพในสังคม  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จํานวนนักศึกษาที่แตงกายถูกระเบียบ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ  

งบประมาณ    85,000    บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระ

บรมราชินีนารถ ที่พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือปวงชนชาวไทย และประเทศชาติอีกทั้งยังทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณเปนลนพนที่ทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกรซ่ึงเปนตราประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ให

เปนตามสัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ีและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”  หมายถึง  “คนของพระราชาขาของ

แผนดิน ” เพ่ือเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกลาว กองพัฒนานักศึกษา จึงไดจัดใหมีกิจกรรมถวายพระพรชัย

มงคลแตองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวันที่ 5 ธันวาคมมหาราช  และ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแตองคสมเดจ็

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ ของทุกป  จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดทําซุมเฉลิมพระ

เกียรติตั้งบริเวณหนามหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับพระคุณกันย่ิงใหญของพระองคทานทั้ง 2 พระองค 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

 2. เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรม  

    ราชินนีาถ  

 3 .เพ่ือถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี  1.1 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)      ซุมเฉลิมพระเกียรติ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ซุม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ไดซุมเฉลิมพระเกียรต ิ 1 ซุม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 85,000 บาท 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ         1 – 1 – 0804 – 2 - 04 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  จัดเตรียมสถานที ่             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดซ้ือ - จัดจาง             

-  ติดตั้ง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-    ติดตั้งตามระยะเวลาที่กําหนด              

             

 

6.  งบประมาณ    85,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน  

1. คาครภุณัฑ  

                -  ซุมเฉลิมพระเกียรติ  (ขนาด 5.5 x 3.5 เมตร) 85,000 

รวม 85,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.  บุคลากร และนักศึกษา รูสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

 2.  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา  

                    พระบรมราชินนีาถ 

 3. บุคลากร และนักศึกษาแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

   มีซุมเฉลิมพระเกียรติในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล  และติดตั้งเสร็จส้ินตามระยะเวลาที่กําหนด  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 ซุมเฉลิมพระเกียรติ   1   ซุม  85,000 85,000 คณุลักษณะ 

         ขนาด 5.5 ม.x 3.5 ม.  มีฐาน 

     ฉัตร และตรา 80 พรรษา 

     พรอมภาพบรมสาทสิลักษณ 

     2  ภาพ 

     คําช้ีแจง 

     ติดตั้งวันพอแหงชาติ (5 ธค.)  

     และวันแมแหงชาต ิ(12 สค.) 

      

 รวม  85,000 85,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บรหิารงานกองพัฒนานกัศกึษา (1)  

งบประมาณ     1,850,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 12 อัตรา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานโดยภาพรวมคณะ รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดําเนิน 12 เดือน 

 

2.  งบประมาณ   1,850,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย   

 -  คาจางพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ  1,063,680 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาจางนกัศกึษาชวยงาน 120,000 

2. คาใชสอย  

-   คาครองชีพ 78,000 

-  คาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกต ิ 10,000 

-  คาประกันสังคม 53,448 

-  คาครองชีพ 78,000 

-  คาเบีย้เล้ียง  ทีพ่กั ในการไปราชการ 191,700 

3. คาสาธารณปูโภค  

-  คาโทรศัพท 43,172 

-  คาแสตมป 5,000 

งบลงทุน  

-  เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 170,000 

-  เครื่องปริ้นเตอร Laserjet 37,000 

รวม 1,850,000 

รหสังบประมาณ        1 – 1 – 0804 – 1 - 05 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

  1 เครื่องถายเอกสาร 1  เครื่อง 170,000 170,000 คณุลักษณะ  ระบบดิจิตอล 

     ทําสําเนาหนาหลัง และเรียง 

     จัดชุดอัตโนมัติ  ความเร็ว 40 

     แผน/นาท ี

     คําช้ีแจง 

     ของเดิมชํารุดไมสามารถซอม 

     ใหกลับมาใชงานไดอีก 

 2 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 37,000 37,000 ระบบ Laserjet  ความเรว็ 33 

     แผนตอนาท ี

     คําช้ีแจง 

     ใชปริ๊นเตอรเอกสารประกอบ 

     การทาํสัญญา กยศ. 

 รวม  198,700 198,700  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม    บรกิารสวัสดกิารและสุขภาพนกัศกึษา  (1) 

งบประมาณ     610,900   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายรณรงคใหประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหนา อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับการ

คัดเลือกใหเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปนการสงเสริมการมีสุขภาพดีของนักศึกษา  ตลอดจน

การใหบรกิารดานเวชภัณฑ การปฐมพยาบาลเม่ือนกัศกึษาเจบ็-ปวย หรือไดรับอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

รวมทั้งชวยเหลือนักศึกษาโดยการทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   กองพัฒนานักศึกษา จึงไดจัดใหมี

การบรกิารของหนวยอนามัยและการปฐมพยาบาลใหกบันกัศกึษาของมหาวิทยาลัย คณาจารย เจาหนาที ่ 

 

2.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาที่มีภาวะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะในการเดินทาง 

 2.  เพ่ือเปนการใหบริการดานเวชภัณฑการปฐมพยาบาลแกนักศึกษาที่เจ็บ-ปวย   

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1    ขอท่ี   1.1 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

(ระบุผลผลิต)  นกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพึงพอใจในการรับบริการ รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 122.18  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ          1 – 1 – 0804 – 2 - 06 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551  พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  ตรวจสอบจาํนวนนกัศกึษา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดทําประกันอุบัติเหต ุ             

-  บรกิารเวชภัณฑ/ปฐมพยาบาล             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  จํานวนผูมารับบริการ              

             

 

6.  งบประมาณ    610,900  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  เบี้ยประกันชีวิต ( 2 ครั้ง ๆละ 1,875 คน ๆ ละ 160 บาท ) 550,900 

2. คาวัสดุ  

-  คาเวชภัณฑ 60,000 

รวม 610,900 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                1. นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุไดรับคารักษาพยาบาลและคาสินไหมทนแทนจากบริษัทที่ทําประกันชีวิต  

                2.  น ักศกึษาไดรับบริการดานเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเม่ือมีอาการเจ็บ-ปวย   

 3.  นกัศกึษาเกิดความพึงพอใจในการใหบรกิารของมหาวิทยาลัย 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

              1.ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่เขารับบริการที่หนวยอนามัยและการปฐมพยาบาล  

              2.ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ไดรับการชดเชยคาเสียหาย  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาบคุลากรกองพัฒนานกัศกึษา  

งบประมาณ     100,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานเสียกอนบุคคล เปน

ทรัพยากรที่มีคา จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะถาบุคคลมีศักยภาพก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานตาง  ๆ ของ

บุคลากรนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอความเจริญกาวหนาขององคกร กองพัฒนานักศึกษา  เปนหนวยงานที่

รับผิดชอบในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม

นําความรู เปนคนดีของสังคม   โดยแบงเปน 3 งาน ไดแกงานบรหิารทัว่ไป  งานกิจกรรมนกัศกึษา งานบรกิารและ

สวัสดกิารนกัศกึษา   มีหนวยงานในสังกัด 18 หนวย  และมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งส้ิน  11 คน   การดาํเนนิโครงการพัฒนา

บุคลากรเปนการจูงใจ ใหบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทกัษะ ประสบการณ ในการพัฒนางานกิจการนกัศกึษาใหมปีระสิทธิภาพ  

 3. เพ่ือเสริมสรางขวัญ และกําลังใจใหกับบุคลากร 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี    1   ขอท่ี   1.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)     บคุลากรกองพัฒนานกัศกึษามีคณุภาพในการปฏบิตังิาน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   บคุลากรกองพัฒนานกัศกึษาไดรบัการพัฒนา 11  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 9,090.90 บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- สํารวจความตองการในการเขารับ

การอบรม / ศกึษาดงูาน 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เขารับการอบรม             

- ศกึษาดงูาน             

- ศกึษาตอ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอการ

ใหบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

            

             

 

6.  งบประมาณ  100,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาเบีย้เล้ียง ทีพ่กั  ไปราชการ  50,000 

-  คาเชารถ 20,000 

2. คาวัสดุ  

-   วัสดตุาํราในการพัฒนาบคุลากร 20,000 

-  วัสดุเช้ือเพลิง 10,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

               2. บคุลากรกองพัฒนานกัศกึษาไดรบัความรู  เพ่ิมพูนทกัษะ เกิดประสบการณ ในการพัฒนางาน  

                   กิจการนกัศกึษาใหมปีระสิทธิภาพ  

 3.  บคุลากรมีขวัญ และกําลังใจในการทาํงาน มีความจงรกัภักดตีอองคกร  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอการใหบรกิารของกองพัฒนานกัศกึษา  
  

 



8 - 72 

 

   

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บรหิารงานกองพัฒนานกัศกึษา (2)  

งบประมาณ   350,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   มีอุปกรณ เครื่องมือ ตํารา พอเพียงตอความตองการ 1 งาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

2.  งบประมาณ   350,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน 90,000 

-  วัสดุคอมพิวเตอร 170,000 

-  วัสดุงานบานงานครัว 90,000 

รวม 350,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม     สงเสรมิการกีฬา  

งบประมาณ    855,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ  กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

           การพัฒนานกัศกึษา จาํเปนตองพัฒนานกัศกึษาทัง้รางกายและจติใจ กองพัฒนานกัศกึษา เปนหนวยงานสนบัสนนุ

ในการจัดการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตมีรางกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี สามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   อีกทั้ง การ

กีฬาเปนส่ิงหนึ่งที่สรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย โดยจัดการแขงขันกีฬาคณะ และเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทาลัยแหง

ประเทศไทย   กีฬา พ.จ.น.ก.  กีฬาเครือขายมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก    

 

2.  วัตถุประสงค 

   1.เพ่ือใหนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเกิดความรักความสามัคคีกลมเกลียว 

 2.เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ  

 3.เพ่ือเปนการสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในดานการกีฬา  

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1    ขอท่ี  1.1 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 (ระบุผลผลิต)  จดัการแขงขนักีฬาคณะ และเขารวมการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย   กีฬา พ.จ.น.ก.  กีฬา

เครือขายมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก    

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 2,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษาหอพักความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 427.50 บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-      ประสานงานฝายตาง ๆ              

-      ฝกซอมนกักีฬา กองเชียร                         

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดซ้ือ – จดัจาง             

 -     จัด /เขารวมการแขงขัน                           

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-      ความสําเร็จในการจัดการแขงขัน             

-      เหรียญรางวัล             

 

6.  งบประมาณ    855,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  ตอบแทนผูฝกสอนกีฬา  (2 ครั้ง ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 15 วัน ๆ 200 บาท) 60,000 

2. คาใชสอย   

-   เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (2 ครั้ง  ๆ ละ 25 คน ๆละ  20 วัน ๆละ 150 บาท) 150,000 

-  คาอาหาร (3 ครั้ง ๆละ 250 คน ๆ ละ 90 บาท  135,000 

-  เงินลงขัน 75,000 

-  คาเชายานพาหนะ 30,000 

3. คาวสัดุ  

-  วัสดุกีฬา 205,000 

-   อุปกรณประกอบการเชียร 50,000 

-  เสื้อกีฬา (650 ตัว ๆละ 200 บาท)  130,000 

-  วัสดุเชื้อเพลิง 20,000 

รวม 855,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               1.นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวรักใครปองดองและศรัทธาใน 

                  มหาวิทยาลัย  

               2.นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ  

               3.นกักีฬาสามารถสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในดานการกีฬาประเภทตาง ๆ  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  และเหรียญรางวัลที่สรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม    บรหิารจดัการหอพักนกัศกึษา  (1) 

งบประมาณ     345,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ีเปนสถาบนัอุดมศกึษาของทองถ่ิน  การจดัการเรยีนการสอนในสาขาตาง ๆ                    

มีนักศึกษามาศึกษาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ  การใหบริการดานหอพักนักศึกษา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะเปนการ

ชวยเหลือนักศึกษาใหมีที่พักอาศัยระหวางเรียน มีความปลอดภัยเปนที่ไววางใจของผูปกครองที่จะสงบุตรหลานมาศึกษาเลา

เรียน  การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จึงจําเปนตองเนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา  เพ่ือนักศึกษาเหลานั้นเปน

บัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2.  วัตถุประสงค 

   1.เพ่ือใหบริการดานหอพักนักศึกษาที่ถูกสุขลักษณะ 

               2.เพ่ือใหหอพักนักศึกษามีสภาพแวดลอมที่ดี  

               3.เพ่ือใหความชวยเหลือนักศึกษาใหดานที่พักอาศัย   

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1    ขอท่ี  1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)    นกัศกึษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี จาํนวน  600  คน  มีสุขภาวะที่ดี 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี 600  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษาหอพักความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 575 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-      ประสานงานฝายตาง ๆ              

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดซื้อ - จัดจาง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ความพึงพอใจของนกัศกึษาหอพัก             

รหสังบประมาณ          3 – 1 – 0804 – 2 – 10 
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6.  งบประมาณ   345,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนอาจารยประจาํหอพัก   13,500 

-  คาตอบแทนเจาหนาที่ดูแลหอพัก   36,000 

-  คาตอบแทน ผูดแูล นกัศกึษาจนี    48,000 

2. คาใชสอย  

-  จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน หอหญิง 1 ถึง หอหญิง  4 130,800 

-  คาซอมครุภัณฑ 116,640 

-  จางดูดส่ิงปฏิกูล 10,900 

รวม 345,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะ 

                2. หอพักนกัศกึษามีสภาพแวดลอมทีด่ี  

                3. นกัศกึษาหอพักมีความรกัความผกูพันกับมหาวิทยาลัย  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ประเมินผลจากความพึงพอใจในการใหบรกิารของหนวยหอพัก  กองพัฒนานกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม    บรหิารจดัการหอพักนกัศกึษา  (2) 

งบประมาณ     250,200   บาท    

ประเภทงบประมาณ  ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ีเปนสถาบนัอุดมศกึษาของทองถ่ิน  การจดัการเรยีนการสอนในสาขาตาง ๆ                    

มีนักศึกษามาศึกษาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ  การใหบริการดานหอพักนักศึกษา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะเปนการ

ชวยเหลือนักศึกษาใหมีที่พักอาศัยระหวางเรียน มีความปลอดภัยเปนที่ไววางใจของผูปกครองที่จะสงบุตรหลานมาศึกษาเลา

เรียน  การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จึงจําเปนตองเนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา  เพ่ือนักศึกษาเหลานั้นเปน

บัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2.  วัตถุประสงค 

   1.เพ่ือใหบริการดานหอพักนักศึกษาที่ถูกสุขลักษณะ 

 2.เพ่ือใหหอพักนักศึกษามีสภาพแวดลอมที่ดี  

 3.เพ่ือใหความชวยเหลือนักศึกษาใหดานที่พักอาศัย   

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1    ขอท่ี 1.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)    นกัศกึษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี จาํนวน  600  คน  มีสุขภาวะที่ดี 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี 600  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษาหอพักความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 575 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-      ประสานงานฝายตาง ๆ              

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดซื้อ - จัดจาง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ความพึงพอใจของนกัศกึษาหอพัก             

รหสังบประมาณ       1 – 1 – 0804 – 2 - 11 
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 6.  งบประมาณ     250,200    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ  

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  

-  วัสดุอิเล็คทรอนิกส 250,200 

  

รวม 250,200 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะ 

               2.หอพักนกัศกึษามีสภาพแวดลอมทีด่ี  

               3.นกัศกึษาหอพักมีความรกัความผกูพันกับมหาวิทยาลัย  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

               ประเมินผลจากความพึงพอใจในการใหบรกิารของหนวยหอพัก  กองพัฒนานกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม    บรกิารสวัสดกิารและสุขภาพนกัศกึษา   (2) 

งบประมาณ     109,100    บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายรณรงคใหประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหนา อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับการ

คัดเลือกใหเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปนการสงเสริมการมีสุขภาพดีของนักศึกษา  ตลอดจน

การใหบรกิารดานเวชภัณฑ การปฐมพยาบาลเม่ือนกัศกึษาเจบ็-ปวย หรือไดรับอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

รวมทั้งชวยเหลือนักศึกษาโดยการทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   กองพัฒนานักศึกษา จึงไดจัดใหมี

การบรกิารของหนวยอนามัยและการปฐมพยาบาลใหกบันกัศกึษาของมหาวิทยาลัย คณาจารย เจาหนาที ่ 

 

2.  วัตถุประสงค 

  1.เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาที่มีภาวะเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะในการเดินทาง 

 2.เพ่ือเปนการใหบริการดานเวชภัณฑการปฐมพยาบาลแกนักศึกษาที่เจ็บ-ปวย   

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1   ขอท่ี  1.1 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

(ระบุผลผลิต)    นกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพึงพอใจในการรับบริการ รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 21.82  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ            5 – 1 – 0804 – 2 - 12 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551  พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  ตรวจสอบจาํนวนนกัศกึษา             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดทําประกันอุบัติเหต ุ             

-  บรกิารเวชภัณฑ/ปฐมพยาบาล             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  จํานวนผูมารับบริการ              

             

 

6.  งบประมาณ    109,100  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  เบี้ยประกันชีวิต ( 2 ครั้ง ๆละ 1,875 คน ๆ ละ 160 บาท ) 49,100 

-  คารกัษาพยาบาล 60,000 

รวม 109,100 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               1. นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุไดรับคารักษาพยาบาลและคาสินไหมทนแทนจากบริษัทที่ทําประกันชีวิต  

               2. นักศึกษาไดรับบริการดานเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเม่ือมีอาการเจ็บ-ปวย   

               3. นกัศกึษาเกิดความพึงพอใจในการใหบรกิารของมหาวิทยาลัย 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

              1.ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่เขารับบริการที่หนวยอนามัยและการปฐมพยาบาล  

              2.ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ไดรับการชดเชยคาเสียหาย  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม    บรหิารจดัการหอพักนกัศกึษา  (3) 

งบประมาณ     500,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ีเปนสถาบนัอุดมศกึษาของทองถ่ิน  การจดัการเรยีนการสอนในสาขาตาง ๆ                    

มีนักศึกษามาศึกษาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ  การใหบริการดานหอพักนักศึกษา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะเปนการ

ชวยเหลือนักศึกษาใหมีที่พักอาศัยระหวางเรียน มีความปลอดภัยเปนที่ไววางใจของผูปกครองที่จะสงบุตรหลานมา              

ศึกษาเลาเรียน การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  จึงจําเปนตองเนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา  เพ่ือนักศึกษา

เหลานั้นเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2.  วัตถุประสงค 

   1.  เพ่ือใหบริการดานหอพักนักศึกษาที่ถูกสุขลักษณะ 

                2.  เพ่ือใหหอพักนักศึกษามีสภาพแวดลอมที่ดี  

                3.  เพ่ือใหความชวยเหลือนักศึกษาใหดานที่พักอาศัย  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 1  ขอท่ี  1.1 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   นกัศกึษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี จาํนวน  600  คน  มีสุขภาวะที่ดี 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี 600  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษาหอพักความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 575 บาท 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-      ประสานงานฝายตาง ๆ              

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดซ้ือ - จัดจาง             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ความพึงพอใจของนกัศกึษาหอพัก             

             

  

6.  งบประมาณ    500,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน  

1. คาวัสดุ   

-  วัสดุงานบานงานครัว   500,000 

รวม 500,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะ 

               2.หอพักนกัศกึษามีสภาพแวดลอมทีด่ี  

               3.นกัศกึษาหอพักมีความรกัความผกูพันกับมหาวิทยาลัย  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

               ประเมินผลจากความพึงพอใจในการใหบรกิารของหนวยหอพัก  กองพัฒนานกัศกึษา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   งานสอบคดัเลือกนกัศกึษาภาคปกต ิ       

งบประมาณ   250,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีผูสมัครเขาสอบคัดเลือกทุกประเภทไมต่ํากวา  1,800  คน   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนผูสมัครสอบเขาศึกษาทั้งแบบโควตาและสอบคัดเลือก 1,800  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของนกัศกึษาเขาสอบ รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 138.88  บาท 

 

2.  งบประมาณ    250,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 180,000 

-  คาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนนิงาน 180,000 

2. คาใชสอย 40,000 

-  คาโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ 40,000 

3. คาวัสดุ 30,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 

-  คาวัสดุประชาสัมพันธ 10,000 

รวม 250,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   งานบรหิาร สํานกัสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน         

งบประมาณ   1,283,500  บาท     

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาจีน ประมาณ 9,000 คน ใชบรกิารจากสํานกัสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่จางในปงบประมาณ 2551 

สายสนบัสนนุ 

 

จาํนวน  9  อัตรา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของบคุลากรในการบรหิารงานโดยภาพรวมคณะ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

 

2.  งบประมาณ  1,283,500  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 950,000 

-  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย  9  อัตรา 12 เดือน 950,000 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย 303,500 

-  คาเบี้ยเล้ียงและที่พัก 56,000 

-  คาซอมครุภัณฑ 200,000 

-  คาประกันสังคม 47,500 

2. คาสาธารณปูโภค 30,000 

-  คาแสตมป 20,000 

-  คาโทรศัพท 10,000 

รวม 1,283,500 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี         

งบประมาณ 500,000   บาท 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี ไดดาํเนนิการประกันคณุภาพการศกึษาตามนโยบายของสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา  และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี มาอยางตอเนือ่ง  และประกอบกับ สมศ. จะมาตรวจ

ประเมินคณุภาพภายนอกรอบทีส่าม  ในปการศกึษา  2553  ดังนั้นงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตอง

ทําโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

2.  วัตถุประสงค 

 -  เพ่ือใหงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง  

 -  เพ่ือเตรยีมความพรอมในการรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบทีส่าม  จาก สมศ.  ในปการศกึษา 2553  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี      4      ขอท่ี   4.6 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความตอเนื่อง  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   486  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานประกันคุณภาพ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

   

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  วางแผนการดาํเนนิงาน -------            

-  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  -------           

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ประชุมเชิงปฏิบัติการ      ------- ------- -------     

       -   อบรม/สัมมนา           ------  

       -   ศกึษาดงูาน             ------ 

รหสังบประมาณ             2 – 1 – 0904 – 2 - 03 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

       -   ประเมินผลโดยใชแบบ

ประเมินผล 

           ------ 

-   รายงานผล            ------ 

             

 

6.  งบประมาณ   500,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 50,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร 50,000 

2. คาใชสอย 200,000 

-   คาจางสังเคราะหขอมูล 50,000 

-   คาใชจายในการไปราชการ 50,000 

-   คาใชจายในการในการจดัประชุม 100,000 

3. คาวัสดุ 250,000 

-   คาจางจดัทาํเอกสาร 100,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 100,000 

-   คาวัสดุคอมพิวเตอร 50,000 

รวม 500,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพรอมที่จะรับการประเมินภายใน 1 ครั้ง  และพรอมที่จะรับการประเมิน

ภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 3   ในปการศกึษา 2553 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

-  จากรายงานผลการดาํเนนิงาน  

-  จากแบบประเมิน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   งานสอบคดัเลือกนกัศกึษา ภาค กศ.บป.        

งบประมาณ   30,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีนกัศกึษาใหม  ภาคกศ.บป. ไมต่าํกวา  300  คน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนผูสมัครสอบเขาศึกษาศึกษาตอภาคกศ.บป.   300   คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของนกัศกึษาเขาสอบ รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100  บาท 

 

2.  งบประมาณ    30,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 25,000 

-   คาตอบแทนกรรมการรับสมัคร 25,000 

2. คาวัสดุ 5,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

รวม 30,000 

 

รหสังบประมาณ          3 – 1 – 0902 – 1 - 04 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาหลักสูตร         

งบประมาณ    20,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนมหาวิทยาลัยใหม การใชหลักสูตรที่มีอยูตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมและทันสมัยกาวหนาตามโลกยุคโลกาภิวัฒน จึงควรจะมีการปรับปรุงหรือสรางหลักสูตรใหมใหทันสมัยและ

กาวหนาโดยตองมีการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทุก ๆ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

 

2.  วัตถุประสงค 

      1.  เพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองในการพัฒนาหลักสูตรใหแกสาขาวิชา   

      2.  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมและทันสมัย  

      3.  เพ่ือประสานงานใหมีการสรางหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัยอยางนอย  2  หลักสูตร  

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอท่ี  3.1 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และมีหลักสูตรใหมไมนอยกวา 2 หลักสูตร   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนหลักสูตรปรับปรุงใหมและหลักสูตรที่พัฒนา 3 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    หลักสูตรที่ถูกพัฒนาหรือสรางขึ้นใหมเปนที่ยอมรับ รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 6  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,666.66  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

ประชุมสรางความเขาใจ 

และกระตุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร 

 ---  ---           

2.  ขั้นดําเนินการ             

ปรับปรุงหลักสูตรเดิม  ---- ------- ------- -------        

ประสานงานการสรางหลักสูตรใหม  ---- ------- ------- -------        

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

ประเมินโครงการ     ---- ---       

             

 

6.  งบประมาณ  20,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 6,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 6,000 

2. คาใชสอย 5,000 

-  คาใชจายในการปฐมนิเทศและจัดอบรม 5,000 

3. คาวัสดุ 9,000 

-  คาจัดทําเอกสารหลักสูตร 8,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 2,000 

รวม 20,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  คณาจารยในแตละสาขามีความเขาใจในหลักของการพัฒนาหลักสูตร 

 2.  มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป 

 3.  มีหลักสูตรใหมอยางนอย 2 หลักสูตร 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  จากแบบสอบถาม 

 2.  จากจํานวนหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   โครงการแนะแนวศกึษาตอ       

งบประมาณ    100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนมีเพ่ิมมากขึ้น มีการแขงขันเพ่ือดึงนักศึกษา

เขาศึกษาตอสูงมาก ซ่ึงการแขงขันนี้เปนภาวะคุกคามที่ทางมหาวิทยาลัยไมอาจนิ่งเฉยอยูได การใหขอมูลที่ถูกตองและการ

เขาถึงกลุมเปาหมายถือวาเปนยุทธศาสตรเชิงรุก เพ่ือใหไดมาถึงจํานวนนักศึกษาที่มีปริมาณและคุณภาพ ตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยตองการ การแนะแนวศึกษาตอจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญย่ิงในการเพ่ิมปริมาณนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่

จําเปนตองทําอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

        1.  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  

        2.  เพ่ือเปนการแสดงศกัยภาพเชิงรกุของมหาวิทยาลัย  

        3.  เพ่ือเปนการใหขอมูลทางตรงแกกลุมเปาหมาย  

        4.  เพ่ือเปนการเพ่ิมยอดนกัศกึษาในปการศกึษา 2552  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอท่ี  3.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีผูสมัครเขาศึกษาตอทั้งระบบโควตา  และระบบสอบคัดเลือกไมต่ํากวา  1,700  คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนครั้งในการออกแนะแนวศกึษาตอในโรงเรยีนมัธยมศกึษา 80 โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    จํานวนของผูสมัครเขาศึกษาตอแบบสอบคัดเลือก 1,700  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 6  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,250  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เตรยีมการออกแนะแนว -------            

- เตรยีมเอกสาร -------            
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ออกแนะแนวศกึษาตอ ------- ------- -------          

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการ    ------- -------    ------    

             

 

6.  งบประมาณ  100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 20,000 

-  คาตอบแทนนกัศกึษาชวยงาน 20,000 

2. คาใชสอย   60,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงและที่พัก 30,000 

-  คาเชาพาหนะ 30,000 

3. คาวัสดุ 20,000 

-  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

รวม 100,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               มีนกัศกึษาเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ีในปการศกึษา 2552 ไดตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัย              

วางเอาไว ไมต่าํกวา 1,500 คน 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

          1.  จากจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอทั้งแบบโควตาและแบบสอบคัดเลือก  

          2.  จากจาํนวนนกัศกึษาใหม  ปการศกึษา 2552  

          3.  จากแบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   โครงการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานทางวิชาการ        

งบประมาณ 600,000   บาท 

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาทางวิชาการเปนปจจยัทีส่าํคญัย่ิงตอขบวนการจดัการเรยีนการสอน การพัฒนาทางวิชาการ สามารถทาํ

ไดหลายวิธีและวิธีการหนึ่งคือการนําเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ซ่ึงเปนการใหความรูทั้ง

ทางดานเนือ้หาวิธีและเทคโนโลยีใหม ๆ จากหนวยงานตาง ๆ และจากผลงานทัง้ของนกัศกึทกุคณะ การจดันทิรรศการทาง

วิชาการไดกระทํามาแลวหลายและไดรับความสําเร็จเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดงานตอไป โดยมี

การปรับปรุงการนําเสนอรูปแบบการจัดงานใหทันสมัยและมีการประชาสัมพันธงานใหแพรหลายและกวางขวางย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

            1.  เพ่ือสรางเสริมความรูใหแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและชุมชน  

            2.  เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดแสดงผลงานทางวิชาชีพ  

            3.  เพ่ือจดัใหนกัศกึษามีกิจกรรมเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

            4.  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลงานของนักศึกษาในเปนที่แพรหลาย  

            5.  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในอีกทางหนึ่ง  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     3     ขอท่ี   3.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษาทกุสาขาเขารวมงาน  3,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวมงาน รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 4  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 200  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมเตรียมจัดนิทรรศการภายใน  -----           

 - ประชุมเตรียมจัดนิทรรศการภายนอก  ----           
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   จัดนิทรรศการภายใน    ---         

-   จัดนิทรรศการภายนอก   --- ---         

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-    ประเมินผลโครงการ     ---        

             

 

5.  งบประมาณ   600,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 100,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

-  คารางวัลในการแขงขัน 80,000 

2. คาใชสอย 100,000 

-  คาใชจายในการเดนิทาง 50,000 

-  คาเชาเตน็ท 30,000 

-  คาจางทําซุมพิธีเปด 5,000 

-  คาอาหารวางทําพิธีเปด 5,000 

-  คาโฆษณาประชาสัมพันธ 10,000 

3. คาวัสดุ 400,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 180,000 

-  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 120,000 

-  วัสดุคอมพิวเตอร 70,000 

-  วัสดุงานบานงานครัว 30,000 

รวม 600,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาไดแสดงความสามารถและผลงานเปนที่ประจักษและผูเขารวมงานไดรับความรู และนําความรูไปใช

พัฒนางานของตนเองได 

                2.  ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในรูปแบบของการจัดงานนิทรรศการนอกสถานที่  

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 -  จากจํานวนผูเขารวมงานนิทรรศการ  

 -  จากแบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม   การประชุมเสนอผลงานวิจัย  ระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณ   120,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาทสําคัญในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ใหบริการทาง

วิชาการ  ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก ในการจัดการเรียนการสอนใหประสิทธิภาพและเกิด

คุณภาพจะตองมีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธควบคูไปดวย นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่จะตองมีการประชุม นําเสนอ

ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธใหปรากฏแกสาธารณชนใหรับทราบ  เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นระหวาง

นักวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  ทั้งนี้เพ่ือกระตุนบรรยากาศการวิจัย เปนเวทีนําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธของบัณฑิต  กอใหเกิดองคความรูใหม  นอกจากนี้ยังเปนการสรางเครือขายงานวิจัย  เปนฐานขอมูลนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป ดวยเหตุผล

ดังกลาว บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเห็นควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูที่สาธารณชน 

2. เพ่ือเปนเวทใีนการแลกเปล่ียนความรู  ความคดิเหน็  องคความรูตางๆ ระหวางนกัศกึษา คณาจารย สาขาวิชา

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัย 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5. เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2  ขอท่ี 2.1.7 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

(ระบุผลผลิต) มีผูนําเสนอผลงานวิจัยอยางนอย  30  เรื่อง และมีผูเขารวมประชุมประมาณ  400  คน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษา คณาจารย และนกัวิชาการ 80 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับรายงานการวิจยัทีม่คีณุภาพ

และผานการนาํเสนอในทีป่ระชุมวิชาการ (Proceeding) 

รอยละ 60 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,500  บาท 
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5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

1.1  เสนอโครงการ

เพ่ือขออนมุตัิ

ดาํเนนิการตาม

โครงการ 

            

2. ขั้นดําเนินการ 

1.  แตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิอาน

ผลงานวิจัย 

2.  ประชาสัมพันธ

และทําหนังสือแจง

ไปยังหนวยงาน

ตางๆ  

3.  รับสมัครและ

ลงทะเบียน 

4.  จัดเวทีประชุม

เผยแพรผลงานวิจัย

และวิทยานพินธ 

5.  จัดทําเอกสารรวม

บทความวิจยั 

(Proceeding) 

            

3.  ขั้นประเมินผล

และรายงานผล 

3.1  เขยีนรายงาน

การประเมินผลเสนอ

ตอที่ประชุม

คณะกรรมการ

บณัฑิตศกึษา 
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6.  งบประมาณ   120,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 45,000 

-  คาตอบแทนกรรมการผูอาน 30 เรื่อง ๆ ละ 1,500 บาท 45,000 

2. คาใชสอย 40,000 

-   คาตกแตงสถานที่และเวท ี  3,000 

-   คาอาหารจัดเล้ียง 34,000 

-   คาเชาหองประชุม 3,000 

3. คาวัสดุ 35,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

-   คาจัดพิมพผลงานวิจัย 30,000 

รวม 120,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาไดรับการเผยแพร 

2. นักศึกษา คณาจารยไดแลกเปล่ียนความรู นําไปสูการสรางงานวิจัยรวมกันได 

3. นักศึกษา คณาจารยเกิดประกายความคิดใหมๆ มีแรงจูงใจที่จะพัฒนางานวิจัยและวิทยานิพนธใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

4. นักศึกษามีประสบการณและทักษะการนําเสนองานวิจัยและวิทยานิพนธตอที่สาธารณชนมากขึ้น 

5. ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของเอกสารรวมบทความวิจัย 

             (Proceeding) 

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเขารวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

              บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 

2. วิเคราะหผลการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. เขียนรายงานผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        

งบประมาณ 150,000   บาท 

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

                ในทางวิชาการแลวนอกเหนือจากการเผยแพรความรูโดยกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนแลวอาจารยผูสอน

สามารถเผยแพรความรูไดอีกหลายรูปแบบ ทั้งการสราง Website เผยแพรความรู หรือจะเปนการนําเสนอผลงานในรูปแบบ

ของบทความทางวิชาการและอ่ืน ๆ จึงเปนเรื่องจําเปนที่ทางมหาวิทยาลัยจะไดชวยเหลือใหคณาจารยไดเผยแพรความรูไปสู

สาธารณชน โดยการจดัทาํวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุเีพ่ือเปนการรวบรวมผลงานหรอืบทความทางวิชาการของ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยแพรใหเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ  

2.  วัตถุประสงค 

     -  เพ่ือเผยแพรความรูทางดานวิชาการในรปู บทความทางวิชาการ ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  

     -  เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยไดสรางสรรคผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับ  

     -  เพ่ือเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหเปนที่แพรหลายและยอมรับในแวดวงทางวิชาการ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   3   ขอท่ี   3.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 (ระบุผลผลิต)  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 ฉบบั จาํนวน 1,500 เลม  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1,500 เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของบทความวิชาการเปนทีย่อมรบัในแวดวงวิชาการและ

สังคมภายนอก 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 75,000  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมเตรียมงาน  -------           

-  เตรยีมบทความทางวิชาการ   

   ของคณาจารย 

  ------- ------- -------        

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ผูเช่ียวชาญตรวจแกไข      ------- ------- -------     

           จดัทาํตนฉบบั             

-   จดัพิมพวารสาร         ------    

-  เผยแพรเอกสาร          ------   

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ           ------  

 

6.  งบประมาณ   1,500,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 47,000 

-  คาตอบแทนผูเขียนบทความ 35,000 

- คาตอบแทนผูอานและประเมินบทความ 12,000 

2. คาใชสอย 3,000 

-  คาจางจัดทําตนฉบับ 3,000 

3. คาวัสดุ 100,000 

-  คาจดัพิมพวารสาร 100,000 

รวม 150,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 ฉบบั จาํนวน 1,500 เลม เพ่ือเผยแพรไปยังมหาวิทยาลัยตาง ๆ               

ทั่วประเทศ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

-  จากการตอบรบัของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  

-  จากแบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   งานบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

งบประมาณ   1,430,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  คณาจารยและเจาหนาที ่ นกัศกึษาและบคุคลภายนอกรวม 10,000 คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : ใหบริการแกคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและบุคคลภายนอก 400 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

 

2.  งบประมาณ   1,430,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 500,000 

-  คาตอบแทนการดาํเนนิงานภาค กศ.บป. 500,000 

2. คาวัสดุ 555,400 

-  คาวัสดุสํานักงาน 295,400 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 200,000 

-  คาวัสดุประชาสัมพันธ   60,000 

3. คาใชสอย   50,000 

-  คาลงประชาสัมพันธส่ือส่ิงพิมพ   50,000 

งบลงทุน  

1. คาครภุณัฑ 324,600 

-  เครือ่งประทบัตรานนูไฟฟา             99,600 

-  คอมพิวเตอร PC                120,000 

-  เครื่องพิมพ Laser Printer          105,000 

รวม    1,430,000 

 

 

รหัสงบประมาณ            3 – 1 – 0901 – 1 - 10 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่
รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 
คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องประทับตรานูนไฟฟา 1  เครื่อง 99,600 99,600 คณุลักษณะ 

     เปนเครื่องประทับตรานูน 

     ใชระบบไฟฟา 220 w 

      

2 เครื่องคอมพิวเตอร PC  4  เครื่อง 30,000 120,000 เครื่องคอมพิวเตอร PC  

     จอ LCD 

     ใชบรกิารนกัศกึษา 

      

3 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 3  เครื่อง 35,000 105,000 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 

 Laser Printer    ระบบ Laser Jet 

     ความเรว็ 25 – 30 แผน/นาท ี

 รวม   324,600  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน  จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   งานประชุมสภาวิชาการ        

งบประมาณ   200,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีการประชุมสภาวิชาการไมต่าํกวา 5 ครั้ง/ป   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนการจดัประชุมสภาวิชาการ 6 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของการประชุมสภาวิชาการที่มีคุณภาพทั้งทางดานเนื้อหา

และคณุภาพ 

รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 33,333.33  บาท 

 

2.  งบประมาณ     200,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 180,000 

-  คาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนนิงาน 180,000 

2. คาใชสอย 5,000 

-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 5,000 

3. คาวัสดุ 15,000 

-  คาเอกสารประกอบการประชุม 10,000 

-  คาวัสดสํุานกังาน   5,000 

รวม 200,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางอาจารยแนะแนวกับมหาวิทยาลัย        

งบประมาณ 80,000   บาท 

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การรับนักศึกษาใหมในแตละปนั้นนอกจากการแนะแนวศึกษาตอแลว  การเชิญผูบริหารและอาจารยที่ทําหนาที่

แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขามารวมสัมมนารับรูความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตลอดถึงระบบ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการสรางเครือขายความสัมพันธอันดีในการเปนพ้ืนฐานการให

แนวทางแกเด็กนักเรียนในการเลือกศึกษาตอ การเสริมสรางความเขาใจอันดี ระหวางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย จึงเปน

ยุทธศาสตรเชิงรุกในอีกรูปแบบหนึ่งที่พ่ึงควรปฏิบัติตอไปใหเกิดความตอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค 

        1. เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษา  

        2. เปนการสรางเครือขายและสานความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและอาจารยแนะแนวของโรงเรียน

มัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

        3. เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการจัดการแนะแนวศึกษาตอ  

        4. เพ่ือเปนการทาํเสนอสาขาวิชาทีจ่ะเปดสอนในปการศกึษา 2552 ใหแกโรงเรียนมัธยมศึกษา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี      3      ขอท่ี   3.17 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  คณาจารยและผูบริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเขารวมสัมมนา 100 คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนคณาจารยและผูบริหารจากโรงเรียนมัธยม 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 3  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 800  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เตรยีมจดัสัมมนา ---            

2.  ขั้นดําเนินการ             

     -  จัดสัมมนาผูบริหารและอาจารย --- --           

          แนะแนวโรงเรยีน มัธยม             

  ในเขตความรบัผดิชอบ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ  ---           

             

 

5.  งบประมาณ   80,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 6,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 6,000 

2. คาใชสอย 60,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงและพาหนะเดินทางของผูเขารวมสัมมนา 30,000 

-  คาอาหารจัดเล้ียง 22,000 

-  คาเชาหองประชุม 3,000 

-  คาลงโฆษณาประชาสัมพันธ 5,000 

3. คาวัสดุ 14,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 14,000 

รวม 80,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูบริหารและอาจารยแนะแนวมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพ่ือเปนขอมูลใหแกนักเรียนในการศึกษาตอ 

2.  มีความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารและอาจารยแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1.  จากโรงเรียนที่ตอบรับเขารวมการสัมมนา 

2.  จากจํานวนผูเขาสัมมนา 

3.  จากแบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 

งบประมาณ   270,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ  12  ครั้ง 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 12  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละผูผานการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 22,500  บาท 

 

2.  งบประมาณ   270,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 220,000 

-  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 150,000 

-  คาตอบแทนการอานและการประเมิน   70,000 

2. คาใชสอย 40,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง 28,000 

-  คาเชาพาหนะ 12,000 

3. คาวัสดุ 8,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน   8,000 

4. คาสาธารณูปโภค 2,000 

-  คาแสตมป   2,000 

รวม 270,000 

 

 

 

รหสังบประมาณ          3 – 1 – 0902 – 1 - 13 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   ปฐมนเิทศอาจารยใหมและจดัอบรมทางวิชาการ         

งบประมาณ    50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรเปนนโยบายหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับ พรบ.การศกึษาในดานการ

ประกันคุณภาพและเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ จึงตองมีการสรางความเขาใจอันดี และใหความรูแกคณาจารย 

โดยเฉพาะอาจารยใหมในดานการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยและใน

ฐานะนักวิชาการ และการใหความรูวิทยาการที่กาวหนาใหม ๆ ทางวิชาการใหแกคณาจารยก็เปนส่ิงจําเปนที่จะตอง

ดาํเนนิการ 

2.  วัตถุประสงค 

       1.  เพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางอาจารยใหมกับทางมหาวิทยาลัย  

       2.  เพ่ือใหความรูและแนวทางในการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย  

       3.  เพ่ือใหความรูความเขาใจแกอาจารยใหม ในดานการดาํเนนิงานทางวิชาการ  

       4.  เพ่ือเสริมสรางความรูความกาวหนาในวิทยาการใหม ๆ แกคณาจารย  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอท่ี  3.1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  อาจารยใหมปการศกึษา 2552  จํานวน 15 คนและคณาจารยของมหาวิทยาลัย 100 คน   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศ 

จาํนวนคณาจารยของมหาวิทยาลัย 100 คน   

15 คน 

100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    อาจารยมีความรูความสามารถในเทคนิคการสอนในรายวิชา รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 6  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 434.78  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เตรียมการปฐมนิเทศ         ---    

- เตรียมการจัดอบรม       ---   ---   
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ.  2552 

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

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดปฐมนิเทศ         ---    

- จดัอบรม 2 ครั้ง        ---   ---  

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการปฐมนิเทศ         ---    

- ประเมินการจัดอบรม        ---   ---  

             

 

5.  งบประมาณ  50,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทนวิทยากร 15,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 15,000 

2. คาใชสอย 30,000 

-  คาใชจายในการปฐมนิเทศและจัดอบรม 30,000 

3. คาวัสดุ 5,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

รวม 50,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      -  อาจารยใหมมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีความรูในเทคนิควิธีการสอนและการวัดผล 

         ตลอดจนสามารถทาํแนวการสอนได 

      -  อาจารยมีความรูในวิทยาการใหมตามความสนใจ  

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

      1.  จากจํานวนอาจารยใหมที่เขารวมปฐมนิเทศ  

      2.  จากจํานวนคณาจารยที่เขารวมการอบรม  

      3.  จากแบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม            โครงการพัฒนาบคุลากรสํานกัสงเสรมิวิชาการ         

งบประมาณ    50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สํานกัสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เปนหนวยงานหลักในการประสานงานทางดานวิชาการใหแกคณาจารย

ในการจดัทาํแผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการจดัทาํตารางสอนและตารางสอบ 

นอกจากนีย้งัเปนหนวยงานบรกิารทางวิชาการใหแกนกัศกึษา ในการลงทะเบยีน ออกเอกสารสําคญัทางราชการ และการ

ประมวลผลการเรียนและยังมีหนาที่โดยตรงในการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนา 

องคความรูภายในหนวยงานเองและแสวงหาความรูและเทคนิควิธีใหม ๆ จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือนําความรูที่ไดรับ

นั้นมาพัฒนาคนในหนาที่ของตนเองใหมีเจริญกาวหนาและทันตอเทคโนโลยีสมัยใหม 

2.  วัตถุประสงค 

     1.  เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหมีประสิทธิภาพ  

     2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหมีความรูความสามารถและมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานที่รวดเร็วและทันสมัย 

     3.  เจาหนาที่ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความรูในการวิเคราะหงานในหนาที่ของตนเอง และมี

ประสบการณจากการศกึษาดงูาน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  4  ขอท่ี  4.2 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  อาจารยจาํนวน 10 คน และเจาหนาที่ 14 คน   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 24 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และพึงพอใจ รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,083.33  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เตรียมการอบรม  ---           

- เตรยีมการศกึษาดงูาน ---            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดการอบรม    ---         

- ศกึษาดงูาน 1  --- ---          

- ศกึษาดงูาน 2       --- ---     

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล   -------  -------        

 

5.  งบประมาณ  50,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย 50,000 

-  คาใชจายในการศกึษาดงูาน 40,000 

-  คาใชจายในการจัดอบรม 10,000 

รวม 50,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            อาจารยและเจาหนาที่ของสํานักสงเสริมวิชากรและงานทะเบียนมีความรูทักษะความชํานาญ และมีประสบการณ

เพ่ิมขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

           1.  จากแบบสอบถามในการฝกอบรม  

           2.  จากผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   โครงการใหทนุสนบัสนนุผลงานทางวิชาการ        

งบประมาณ 1,500,000   บาท 

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในการจดัการศกึษาใหมมีาตรฐานและคณุภาพตามเกณฑของ สมศ.นั้นจํานวนอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย          

รอยละ  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกําลังประสบปญหาอาจารยที่มีตําแหนง ทางวิชาการไดเกษียณอายุราชการ

ออกไปเรื่อย ๆ และมากขึ้นทุกที  จึงจําเปนที่ทางมหาวิทยาลัยตองจัดหาทุนสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือการ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ และเพ่ือเปนแรงจูงใจใหอาจารยไดเขียนผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

           1. อาจารยในมหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการมากขึน้  

           2. อาจารยในมหาวิทยาลัยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  

           3. การจดัการศกึษาในมหาวิทยาลัยไดมาตรฐานและคณุภาพตามเกณฑของ สมศ.  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี      3      ขอท่ี   3.1 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีคณาจารยไมต่ํากวา 40 คน เขารวมในโครงการ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูขอสนับสนุนตําแหนงทางวิชาการ  20 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    จาํนวนผูเขาสูตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2551      10 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 75,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

 -  การพิจารณาผลงานของผูขอทนุ  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------ ------  

2.  ขั้นดําเนินการ             

 -  ใหทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------ ------  

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลโครงการ            ---- 
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5.  งบประมาณ   1,500,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 1,480,000 

-  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) 330,000 

-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประเมิน  (4  คน x 5,000 บาท) 100,000 

-  คาตอบแทนประเมินผลการสอน 180,000 

-  คาตอบแทนผูขอกําหนดตําแหนง (สนับสนุนในการทําผลงาน) 870,000 

2. คาวัสดุ 20,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 20,000 

รวม 1500,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ตามเกณฑของ สมศ. ไมนอยกวา 10 คน 

       2.  มีคณาจารยขอรับการสนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการไมต่ํากวา 20 บทความ  

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

       1.  จากจาํนวนคณาจารยทีส่งผลงาน  

       2.  จากจาํนวนอาจารยทีเ่ขาสูตาํแหนงวิชาการ  

       3.  จากจาํนวนบทความทางวิชาการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   งานบรหิารงานสํานกังานประกันคณุภาพการศกึษา 

งบประมาณ   200,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีการประกันคณุภาพภายในทกุป  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 

จาํนวนคูมือประกันคุณภาพ   

จาํนวนภาระงานอาจารย   

100  เลม 

100  เลม 

500  เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพภายในที่ผานเกณฑของ

มหาวิทยาลัย 

1  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 285.71  บาท 

 

2.  งบประมาณ   200,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 70,000 

-  คาตอบแทนกรรมการ 70,000 

2. คาใชสอย 45,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง 25,000 

-  คาใชจายในการจัดประชุม 20,000 

3. คาวัสดุ 70,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน  50,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร  20,000 

4. คาสาธารณูปโภค 15,000 

-  คาโทรศัพท 10,000 

-  คาแสตมป   5,000 

รวม 200,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม    สอบวัดความรูวิชาพ้ืนฐาน 4 วิชา        

งบประมาณ   200,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  มีนกัศกึษาเขาสอบวิชาความรูพืน้ฐาน  3,000  คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษาสมัครสอบวิชาพ้ืนฐาน 3,000  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษาสามารถสอบวิชาพ้ืนฐานผาน รอยละ 50 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 66.66 บาท 

 

2.  งบประมาณ    200,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 150,000 

-  คาตอบแทนกรรมการดาํเนนิงาน 150,000 

2. คาวัสดุ 50,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 40,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 

รวม 200,000 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   งานบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

งบประมาณ   500,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  

 (ระบุผลผลิต)  อาจารย/เจาหนาที ่บคุคลภายนอกและนกัศกึษา รวม 10,000 คน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : ใหบริการนกัศกึษาและบคุคลภายนอก 10,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

 

2.  งบประมาณ   500,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 200,000 

-  คาตอบแทนการดาํเนนิงานภาคพิเศษ/สมทบ 200,000 

2. คาวัสดุ 300,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 300,000 

รวม 500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ           5 – 1 – 0901 – 1 - 19 



9 - 32 

 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย   

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม   วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

งบประมาณ 50,000   บาท 

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สํานกัสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน มีหนาทีส่าํคญัในการประสานงานและใหบรกิารทางวิชาการ เพ่ือใหการ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการจดัการศกึษา โดยมีบทบาทรวมกับคณะในการเปดหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ การรบันกัศกึษา การจดั

ลงทะเบยีน การจดัตารางสอนตารางสอบ การประมวลผล การแจงผลการเรยีน และการจบการศกึษา เปนตน  

 งานในสํานกัสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน จงึเปนงานทีเ่ก่ียวของกับการประสานงานกับฝายตาง ๆ   และงาน

ใหบริการแกอาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพ่ือใหงานดังกลาวมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  จึงเห็นควรมีการศึกษาวิจัย 

การดําเนินงานของหนวยงานเองเพ่ือจะไดมีพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

      -  เพ่ือสรางความพึงพอใจในงานบรกิารของสํานกัสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน ใหแก อาจารย นกัศกึษา และ

บุคคลทั่วไป 

      -  เพ่ือใหงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

      -  เพ่ือพัฒนางานของสํานักสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   2    ขอท่ี   2.1.6 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  งานวิจัยเพ่ือพัฒนางานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 เรือ่ง อยางนอย 2 งาน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานของสํานักสงเสริมวิชาการฯ 2  เรื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละของความพึงพอใจในการบรกิารของงานทะเบยีน รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 25,000  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-   ประชุมเตรียมงาน -------            

-   กําหนดหัวของานวิจัย -------            

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   จัดเก็บขอมูล      ------- ------- -------     

       -   วิเคราะหขอมูล           ------  

       -  จัดทําผลงานวิจัย             ------ 

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

       -   นําเสนอผลงานวิจัย            ------ 

-   ประเมินผลโครงการ            ------ 

             

 

5.  งบประมาณ   50,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 20,000 

-  คาตอบแทนการสังเคราะหขอมูล 10,000 

-  คาตอบแทนการเก็บขอมูล 10,000 

2. คาวัสดุ 30,000 

-   คาจางจัดทําตนฉบับ 10,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

-   คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 

รวม 50,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

           1.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดขอมูลพ้ืนฐานในงานบริการของสํานักฯ  

           2.  ไดผลงานวิจัย งานบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 เรื่อง  

           3.  นํางานวิจัยไปพัฒนาระบบงานในปตอ ๆ ไป  

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

           -  จากงานวิจยั  

           -  จากแบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณ   250,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไมต่ํากวา 600 คน  และอาจารยไมต่าํกวา 80 คน   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษาบณัฑิตศกึษาและอาจารย 680 คน   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 367.64  บาท 

 

2.  งบประมาณ   250,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน 40,000 

-  คาตอบแทนคณะกรรมการประชุม 40,000 

2. คาใชสอย 30,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง 20,000 

-  คาเชารถ 10,000 

3. คาวัสดุ 160,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน   80,000 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร   40,000 

-  คาวัสดุจัดวารสารและรายงานการประชุม   40,000 

4. คาสาธารณูปโภค 20,000 

-  คาโทรศัพท  15,000 

-  คาแสตมป    5,000 

รวม 250,000 

 

 

รหสังบประมาณ           6 – 1 – 0903 – 1 - 21 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือตามแนวพระราชดําริ 

งบประมาณ 70,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาครูใหญของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมกับผูรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี ที่ผานมาผูแทนของสํานักพระราชวังแจงวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงคใหนักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดศึกษาและปฏิบัติจริงในเรื่อง 

โครงการวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิง การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือไม ในทองถ่ินที่กําลังจะสูญพันธ เชน กลวยไมปา เปนตน 

เพ่ือเปนการอนุรักษพันธุไมดังกลาวไวไมใหสูญพันธ และเปนการสรางจิตสํานึกที่ดีแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนมหาวิทยาลัยของปวงชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และมีพันธกิจที่สําคัญในการ

ศึกษาวิจัยสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํารัส  จึงถือไดวาเปนหนาที่สําคัญในการถายทอด

โครงการพระราชดํารัสดังกลาวสูประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการอบรมและจัดตั้งศูนยเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ

ตามแนวพระราชดาํรสั 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเปนการนอมรับพระราชดํารัสสูการปฏิบัติจริง 

                2.2  เพ่ือเปนการสรางองคความรูใหม ในการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือใหเกิดแกนักเรียน และประชาชน ในความ

รับผิดชอบของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 2.3  เพ่ือเปนการอนุรักษพันธุพืชหายากใหอยูตอไป 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2, 3 ขอท่ี 2.3.2 ขอ 3.1.3 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

นักเรียนและประชาชนมีความรูในการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดอบรมนักเรียน ประชาชนในเรื่องการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 10  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักเรียน ประชาชนมีความรูในการเพาะเล้ียงเนื้อเย้ือ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 5  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 7,000 บาท 

 

 

 

รหสังบประมาณ       2-2-1002-2-01 
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5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  25.......... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- วางแผนติดตอประสานงานกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

            

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ติดตามประเมินผลโครงการ             

 

6.  งบประมาณ  70,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 70,000 

คาตอบแทน 25,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 25,000 

คาใชสอย 10,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 10,000 

คาวัสดุ 35,000 

-  คาวัสดุสํานักงานและจัดทําเอกสาร 5,000 

-  วัสดุในการเพาะเล้ียงเนื้อเย้ือ 25,000 

-  คาน้ํามันเช้ือเพลิง 5,000 

รวม 70,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 นักเรียนและประชาชน ไดรับความรูความเขาใจ และสามารถเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือได  

7.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใชชุมชนเปนหองเรียนรูและไดปฏิบัติงานจริงในชุมชน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

81 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏออกติดตามประเมินผลทุกระยะ  

8.2 การจัดทํารายงานสรุปผลของโครงการในรูปเอกสาร 

 
 
 
 



 10-3 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   ราชภัฏอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

งบประมาณ 110,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยในปจจุบันที่มีปญหาตางๆ มากมาย  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจากความเห็นแกตัวมากกวาสวน

รวม  ขาดความเสียสละ  ขาดจติใจใฝชุมชน  มุงทาํทกุอยางเพ่ือตนเอง   ดงันัน้เพ่ือเปนการแกปญหาดงักลาว   นอกจากจะ

เปนการเรียนการสอนในหองเรียนแลว   การทํากิจกรรมและไดปฏิบัติจริงก็เปนวิธีการที่สามารถแกปญหาดังกลาวได  

นอกจากนั้น  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ซ่ึงอยูในความรวมมือดูแลของมหาวิทยาลัยก็อยูในสภาพที่ควรไดรับการ

ปรับปรุง    ในดานอาคารสถานที่แปรงฟนและลางมือของนักเรียนใหถูกตองตามสุขลักษณะและโรงอาหารของโรงเรียนที่

พรอมใหบริการแกนักเรียนได    ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย  โครงการราชภัฏอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมควรกระทําอยางรีบดวน 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ไดรับการปรับปรุง   ดานส่ิงกอสรางและ 

สาธารณประโยชนอ่ืนๆ 

2.1.1 นักเรียนและประชาชนรอบโรงเรียนไดรับความรูสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 

                2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

                2.3  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางจากการศึกษาไปบําเพ็ญประโยชนใหสังคม  

                2.4  เพ่ือเปนการฝกนกัศกึษาคายอาสาพัฒนาใหเกิดความอดทนและเสรมิสรางความดี  

                2.5  เพ่ือใหนักศึกษาเห็นแกประโยชนสวนรวม  

                2.6  เพ่ือเปนการฝกนักศึกษาใหทํางานเปนหมูคณะ  

                2.7  สรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2,3  ขอท่ี  2,3,2    ขอท่ี  3,1,3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับการพัฒนามากขึ้น  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : สรางซอมอาคารหองสมุดและสหกรณใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน 

2  หลัง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับความพึงพอใจหองสมุดและสหกรณ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 9  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 55,000 บาท 

รหสังบประมาณ       2-2-1002-2-02 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -    เสนอโครงการ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ 

    -     วางแผนและประสานงานกับ 

หนวยงานอ่ืนเพ่ือดําเนินงาน 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    -     ประเมินโครงการ 

            

 

6.  งบประมาณ   110,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 110,000 

คาตอบแทน 20,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

คาใชสอย 54,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 38,000 

-  คาเช้ือเพลิง 16,000 

คาวัสดุ 36,000 

-  คาวัสดุกอสราง 36,000 

รวม 110,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 150  คน ใน 9  โรงเรียนจะไดรับความรูความเขาใจในดาน

ทกัษะ วิชาการ  วิชาชีพ   สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันและขยายผลไปสูผูปกครองไดดวย 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เขารวมโครงการ 

8.2  การทดสอบวัดความรูของนักเรียนที่เขารับการอบรม 

                8.3  การสํารวจความพึงพอใจของนัดเรียนที่เขารวมรับการอบรม  

  8.4  การสัมภาษณผูปกครองของนักเรียนที่เขารับการอบรม 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาที่กองทุนหมูบาน  (ระยะที่  2) 

งบประมาณ 70,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณแผนดิน 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐในการแกไขปญหาความยากจนในระดับชุมชนโดยใหทุกหมูบานมีการจัดตั้ง

กองทุนหมูบานขึ้นเพ่ือบริหารจัดการดานการเงินแกสมาชิกของกองทุนโดยรัฐจะเปนผูดูแลควบคุมดานการเงินแตจากการ

บริหารงานที่ผานมาพบวา  มีกองทุนหมูบานเปนจํานวนมากไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสาเหตุเกิด

จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารจัดการกองทุนใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  สังคมและเศรษฐกิจ  ไดอยางเปนรูปธรรม   

 ตามที่รัฐบาลไดสงเสริมรูปแบบการบริหารจัดการการเงินองคการในระดับทองถ่ินใหกระจายอํานาจสูประชาชน  

โดยการใหความสําคัญกับหนวยงานที่ใกลชิดประชาชนในทองถ่ิน  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  เล็งเห็นวาหนวยงานระดับทองถ่ินจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู  ความสามารถและทักษะ

การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือ กับอิทธิพลการเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการ

ใหบริการแกทองถ่ิน จึงถือวาเปนภารกิจหนาที่ในการเสริมสรางและเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  และทักษะการบริหาร

ใหแกเจาหนาที่กองทุนหมูบาน   ดังนั้นสถาบันวิจัยฯจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเสริมสรางความรูดานการเงินและการจัดทําบัญชี 

 2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานภาวะดานการเปนผูนําและการวางแผน 

 3.    เพ่ือเสริมสรางความรูดานทําแผนพัฒนากองทุนในดานการเงิน  งานสารบรรณและการใหบริการรวมถึง

กฎหมายดานการเงนิตางๆ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีท่ี 1,2, 3   ขอท่ี 1.3.3,  2.3.2,  3.1.1,  3.1.6   

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       2-2-1002-2-03 
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4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 ผูบริหารและเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานมีความรูและทักษะเพ่ิมมากขึ้น  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานบริหารจัดการ  ดานการเงิน  กฎหมายที่เกี่ยวของ1 ครั้ง 200  คน 

  ศึกษาดูงานองคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ  1  ครั้ง 200  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผูบริหารของกองทุนมีความรู  ความเขาใจในดานเทคนิคการบริหารงาน 

เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจและทักษะเพ่ิมมากขึ้น 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 3  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 350 บาท 
 

5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  วางแผน 

-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานและ 

    บุคคลที่เก่ียวของ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

-  ศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลโครงการ             
 

 

6.  งบประมาณ  70,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 70,000 

คาตอบแทน 7,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 7,000 

คาใชสอย 53,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 30,000 

-  คาเชาเหมารถบสั  2 คัน 22,000 

-  คาของที่ระลึก 1,000 

คาวัสดุ 10,000 

-  วัสดสํุานกังานและจดัทาํ เอกสาร 10,000 

รวม 70,000 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1   ผูบริหารของกองทุนหมูบานไดรับความรู  ความเขาใจ   ในดานการบริหารจัดการ 

7.2   ของเจาหนาที่กองทุนหมูบานไดรับความรูดานการเงิน    งานสารบรรณ  งานการเงิน   

        กฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการบรหิารกองทนุหมูบาน 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 8.1   แผนประเมินการอบรม 

               8.2   สังเกตจากกิจกรรมของผูเขารับการอบรมตลอดการอบรม  

               8.3   การฝกปฏิบัติจริง  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   ฝกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

งบประมาณ 75,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 
  
 

1.   หลักการและเหตุผล 

สถานการณของเดก็และเยาวชนในปจจบุนัมีพฤตกิรรมเส่ียงคอื  ชายหญิงอยูหอพักเดยีวกัน          มีแฟช่ันทนัสมัย  

วัตถุนิยม  ขายบริการทางเพศ  ยาเสพติด  เลนเกม  เที่ยวหาง  รถซ่ิง  ปญหาเหลานี้เปนเรื่องเรงดวนที่จะตองไดรับการแกไข

ดวยการใชหลักคุณธรรมจริยธรรมเขามาเสริมความรู  เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของเยาวชนใหมีความสํานึกในคุณธรรม

จรยิธรรม  มีสตปิญญาและความรอบคอบ 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีภารกิจในการบริการวิชาการแกสังคม  สงเสริมใหคนไทยนําหลักทาง

ศาสนามาใชใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จึงใหจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือใหเด็กเปนคนดีของสังคม  เปน

คนที่มีคุณธรรม  เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพมีคุณคาตอแผนดิน 

2.   วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหเดก็  เยาวชน  มีความรูความเขาใจหลักธรรมทางศาสนา  และตระหนกัในคณุธรรม  ใชสตปิญญาใน

การดําเนินชีวิต 

2.2  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม  ใชชีวิตพอเพียง

ตามแนวพระบรมราโชวาท 

3.  ëอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัขอ ท่ี    3        

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  สามารถนาํความรูทีไ่ดรบัจากการอบรมไปใชในการดาํเนนิชีวิตไดอยางเหมาะสม

และถูกตอง   

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  เขารวมอบรมโครงการอบรมจริยธรรม

นกัเรยีนนกัศกึษา  1  ครั้ง   3  วัน 

60  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  มีความรูความเขาใจที่

ถูกตองเก่ียวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองตามแบบแผน 

รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,250 บาท 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       2-3-1003-2-04 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2552 

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

ซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือจัดทํา

หนังสือคูมือการฝกอบรม 

            

จัดฝกอบรมจริยธรรม             

จัดพิมพวุฒิบัตร             

ประเมินผล – รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   75,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 75,000 

คาตอบแทน 14,400 

-    คาตอบแทนวิทยากร  24  ช่ัวโมง  x  600  บาท 14,400 

คาใชสอย 26,800 

คาอาหาร 4  ม้ือ  x 50  บาท  x  60  คน 12,000 

- คาอาหารวาง 4 ม้ือ x 20 บาท x 60  คน 4,800 

- คาจางพิมพคูมือการฝกอบรม  เลมละ  100  บาท  จาํนวน  100  เลม 10,000 

คาวัสดุ 33,800 

-  วัสดสํุานกังานและจดัทาํ เอกสาร 33,800 

รวม 70,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เดก็และเยาวชนมีความรูและความเขาใจในหลักธรรมทางศาสนา  ตระหนกัในคณุธรรมสามารถนาํไปประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงจะเปนการสรางทรัพยากร

บุคคลของชาติใหมีคุณธรรมจริยธรรมอันเปนปจจัยในการพัฒนาประเทศใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

8.    ก ารประเมินโครงการ 

                                   8.1 สังเกตพฤติกรรมผูรวมงาน 

                                   8.2 สัมภาษณ  

                                   8.3 สอบถามความคดิเหน็  
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   ธรรมทัศนาจร 

งบประมาณ 75,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 
  

1.   หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมปจจบุนัไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็  ความเจรญิทางดานวัตถุไดเจรญิกวาความเจรญิทางดาน              

จิตใจ  บุคคลในสังคมจึงหันไปยึดติดกับความเจริญและความสําเร็จทางวัตถุเปนหลักทําใหสภาพสังคมมีความรุนแรงมาก

ขึ้น  เต็มไปดวยปญหาทางสังคม  เด็กและเยาวชนเปนกลุมที่สามารถรับรูและซึมซับส่ิงแวดลอมตางๆ  เหลานี้ไดงาย  

ประกอบกับสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธกันนอย  อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  เปนผลทําใหขาดความอบอุนและขาด

การอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม  และเนื่องจากปจจุบันมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาตินิยมเดินทางเขามา

ทองเที่ยวและศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทย  วัดตางๆ  ทั่วประเทศจึงเปนสถานที่ที่อุดมไปดวยส่ิงที่

นักทองเที่ยวใหความสนใจและตองการเขามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู  แตขาดบุคลากรที่ทําหนาที่นําชมและอธิบายถึง

ความเปนมา  รวมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวกับประวัติศาสตรและศาสนสถาน  ทําใหนักทองเที่ยวไดรับทราบส่ิงที่ผิดจากความ

เปนจริง  ไมเขาใจในศิลปะของศาสนสถานนั้นๆ  แมวาหนวยงานอ่ืนจะมีการสรางมัคคุเทศกแลว  แตการดําเนินการไมไดมี

ความชํานาญและเขาใจถึงดานศาสนาและศาสนสถาน  ทาํใหไมครอบคลุมถึงศาสนสถานและวิธีการทีจ่ะเขาไปเทีย่วชม

สถานทีเ่หลานัน้อยางถูกตอง  เชน  ไมสามารถอธิบายถึงความหมายและสวนตางๆ  ของอุโบสถ  ลักษณะความเปนมา  และ

ยุคสมัยที่สรางขึ้น 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีภารกิจทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก

ชุมชน  โดยมีการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเกิดความรูคูคุณธรรม  เพ่ือใหเปนคนดีมี

คุณภาพ  ไดพิจารณาเห็นวาเด็กและเยาวชนเปนกลุมที่จะตองไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมเปนพิเศษ  โดยใหมีความ

ผกูพันกับสถาบนัศาสนาผานทางวัดในชุมชนของตนเอง  เนือ่งจากวัดเปนองคกรทางศาสนาของศาสนาพุทธจงึควรมี

บทบาทอยางเหมาะสมในสังคมสมัยใหม  คือ  เปนเครื่องขยายความดีใหเต็มแผนดิน  เพ่ือสรางสังคมคุณธรรม  ทั้งนี้  วัด

ตองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชนนั้นๆ  ไปพรอมกันดวย  เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือซ่ึง

เปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่เช่ือมโยงกัน   

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จึงไดจัดทําโครงการธรรมทัศนาจร  (ศาสนมัคคุเทศก)  โดยใชส่ิงที่มีอยู

อันเปนมรดกจากอดตีดานศาสนามาดงึดดูความสนใจโดยอาศยัภาพลักษณภายนอกของส่ิงปลูกสรางสูการศกึษาคนหาแกน

ธรรมจากปรัชญาการสรางสรรคส่ิงเหลานั้น  ใหเกิดการเรียนรูรวมกันดวยวิธีการนํากลุมเปาหมายทัศนาจร  ศึกษาคนควาหา

แกนธรรม  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูในวัดภายในชุมชนกับเด็กและเยาวชน  นอกจากนี้ยังเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิต  

ประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน  และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตไดเปนอยางดี  เปนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชนทําใหเปนผูมีความรับผิดชอบ  เกิดความตระหนักและรักชุมชนบานเกิด  ไดเรียนรูจากวัดใน

ชุมชนใกลบาน  และเห็นสมควรที่จะทําการสงเสริมสนับสนุนบทบาทของวัดใหเปนสถานที่ที่เอ้ือประโยชนตอชุมชน            

อีกดวย 

 

รหสังบประมาณ       2-3-1003-2-05 
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2.   วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนไดเสริมสรางประสบการณและพัฒนาการเรียนรูแกนแทของหลักธรรม

จากศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน นําไปสูการเรียนรูศาสนธรรม 

2.2   เพ่ือสงเสริมใหมีศาสนมัคคุเทศกประจําวัด  ทําหนาที่ทําชมและใหความรูแกนักทองเที่ยวเก่ียวกับศาสน

สถานมากขึน้ 

2.3 เพ่ือสงเสริมใหวัดและศาสนสถานเปนแหลงเรียนรูใหกับเยาวชน  นักเรียน  และนักศึกษา  เพ่ือเปนการสราง

เครือขายความรวมมือในการสืบทอดภูมิปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานทางศาสนมัคคุเทศก 

3.   สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัขอ ท่ี    2  ขอท่ี  2.5 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  มีความรูความเขาใจในการประกอบศาสนพิธี  

ทีถ่กูตองตามแบบแผน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดอบรมศาสนมัคคุเทศกเพ่ือเปนผูนําการทองเที่ยวในวัด  1  ครั้ง 50  คน 

  จัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรตามวัดตางๆในจังหวัดเพชรบุรีตามความ

เหมาะสม  1  ครั้ง 

50 คน 

  จัดทําส่ือ  คูมือ  เอกสารการอบรม 100  ฉบับ  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนไดเสริมสรางประสบการณและ

พัฒนาการเรียนรูแกนแทของหลักธรรมจากศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน นําไปสู

การเรียนรูศาสนธรรม 

รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 750 บาท 

 

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2552 

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

ประชุมวางแผนดาํเนนิการ             

ซ้ือวัสดุทําส่ือคูมือ  เอกสาร             

จดัอบรมศาสนมัคคุเทศก             

จัดกิจกรรมธรรมทัศนาจร             

ประเมินผล - รายงานผล             
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6.  งบประมาณ   75,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 75,000 

คาตอบแทน 9,000 

คาตอบแทนวิทยากร  4  คน  x  600  บาท  x  6  ชม. 9,000 

คาใชสอย 54,000 

-  คาจางพาหนะเดนิทาง  2  คนั  x  11,000  บาท 22,000 

-  คาอุปกรณจัดทําส่ือ  คูมือ  เอกสารประกอบการอบรม   22,000 

-  คาน้ํามันเช้ือเพลิง 10,000 

คาวัสดุ 12,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 12,000 

รวม 75,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมีการสรางภูมิคุมกันที่ดี  และมีคุณธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต  

7.2 เด็กและเยาวชนไดรับการอบรมใหเปนศาสนมัคคุเทศก  

7.3 วัดและศาสนสถานเปนแหลงเรียนรูและสืบทอดภูมิปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

8.    ก ารประเมินโครงการ 

8.1 สังเกตความสนใจของผูรวมโครงการ 

8.2 ประเมินความพึงพอใจการดาํเนนิงานตามโครงการ  

8.3 รายงานผลการฝกอบรม 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   สงเสริมการเรียนรูศาสนพิธีสําหรับเยาวชนและประชาชน 

งบประมาณ 75,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 
  

1.   หลักการและเหตุผล 

ศาสนพิธีเปนวัฒนธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง  ซ่ึงไดปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตเริ่มมีศาสนา  การปฏิบัติศาสนพิธี

มีรูปแบบปฏิบัติที่งดงาม  เหมาะสม  เปนส่ิงโนมนาวจิตใจใหฝกใฝไปในทางบุญกุศล  เปนการกลอมเกลาจิตใจของ

ประชาชนในเบื้องตน  ในการที่จะเขาสูหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  สมควรที่จะรักษารูปแบบนั้นๆ  ไวสืบทอดไปยัง

อนชุน 

แตในปจจุบันการปฏิบัติศาสนพิธีตางๆ  ของประชาชนไมมีรูปแบบที่ชัดเจนเปนแนวเดียวกัน  ทําใหเกิดความไม

เรียบรอยสวยงาม  เกิดความไมสบายใจแกผูเขารวมพิธี  ทําใหไมเกิดความศรัทธาเล่ือมใส  ไมเปนผลดีทั้งแกสังคมและ

ศาสนา  จึงจัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูศาสนพิธีขึ้น  โดยจัดฝกอบรมศาสนพิธีกร  ประชาชน  

เยาวชน  ใหเปนผูมีความรูความสามารถทั้งในดานการปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกตอง  และเผยแพรแนะนําประชาชน และสราง

เครือขายเพ่ือกระทํากิจกรรมตางๆ  รวมกัน  โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนในการขับเคล่ือนใหเกิดสังคมคุณธรรมและ

ใหเกิดชุมชนเขมแข็งขึ้น 

2.   วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเผยแพรและสืบทอดศาสนพิธี 

2.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถในดานการปฏิบัติศาสนพิธี  

2.3  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของศาสนพิธี 

2.4 เพ่ือสรางเครือขายศาสนพิธีกรในจังหวัดเพชรบุรี 

3.   สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัขอ ท่ี    3    

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  มีความรูความเขาใจในการประกอบศาสนพิธี  

ทีถ่กูตองตามแบบแผน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จดัอบรมใหกับเยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  เก่ียวกับ

การประกอบศาสนพิธีที่ถูกตองตามแบบแผน 1  ครั้ง 3  วัน 

100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  มีความรูความเขาใจที่

ถูกตองเก่ียวกับการประกอบศาสนพิธีที่ถูกตองตามแบบแผน 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 750 บาท 

 

รหสังบประมาณ       2-3-1003-2-06 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2552 

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

ประสานงานบคุลากรที่

เก่ียวของ 

            

จัดพิมพคูมือการฝกอบรม             

จัดพิมพหนังสือศาสนาพิธี             

จัดฝกอบรม             

จัดตั้งเครือขายศาสนาพิธีกร             

ประเมินผล – รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 75,000 

คาตอบแทน 18,800 

-   คาตอบแทนวิทยากร  48  ช่ัวโมง  x  600  บาท 18,800 

คาใชสอย 28,600 

-  คาอาหาร 8  ม้ือ  x 50  บาท  x  60  คน 14,000 

-  คาอาหารวาง 8 ม้ือ x 20 บาท x 60  คน 4,600 

-   คาจางพิมพคูมือการฝกอบรม  เลมละ  100  บาท  จาํนวน  100  เลม 10,000 

คาวัสดุ 27,600 

-   คาวัสดุที่ใชในการอบรม 27,600 

รวม 75,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ผูเขารับการอบรมเปนผูมีความรู  ความสามารถ  เปนเครือขายในดานศาสนพิธีกับหนวยงานตางๆ  และสามารถ

เปนผูนําชุมชนในการจัดกิจกรรมศาสนพิธีในวันสําคัญตางๆ  อันเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  มีการปฏิบัติศา

สนพิธีไดถูกตองตามแบบแผนเปนแนวเดียวกัน 

8.    ก ารประเมินโครงการ 

                                8.1 ใชแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม  

                                8.2 ทดสอบฝกปฏิบัติหลังการอบรม 
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8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน วิจัย 

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนเงินอุดหนุนทุนวิจัย 

งบประมาณ 2,397,300 บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

การวิจัย เปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในสังคมของมนุษย ปญหาตาง ๆในทางสังคมที่เกิดขึ้นนับวาแตจะมีความซับซอน 

ยากแกการแกไขปญหาดวยความรูสึกนึกคิด หรือการลองผิดลองถูก จึงจําเปนที่จะตองอาศัยการแกไขปญหาดวย

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เรียกวา “การวิจัย” ซ่ึงจะทําใหการแกไขปญหาเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา ไมเสียเวลา 

และเสียผลประโยชนที่พึงจะไดรับจากปญหานั้นๆ องคกรที่มีความกาวหนาในการวิจัยจะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีความ

ทันสมัย กาวหนา และพัฒนาอยูตลอดเวลา สวนองคกรที่ไมมีการวิจัยก็จะเปน  องคกรที่ลาหลัง ไมมีการพัฒนาและจะเปน

องคกรที่ตายไปในที่สุด “การวิจัย” ในปจจุบันจึงเปนวิธีการหนึ่งที่ประเทศพัฒนาทั้งหลายใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ประเทศ เพ่ือสรางความเจริญรุงเรืองกาวหนาใหกับประเทศของตนเอง ประเทศที่ยังลาหลังในการวิจัยจึงมักจะเสียเปรียบใน

การแขงขันกับประเทศที่เจริญกาวหนาในการวิจัยอยูตลอดเวลา 

 การวิจยัชวยแกปญหาทางสังคมของมนษุย ซ่ึงไดแกปญหาตางๆ เชน ปญหาความยากจนปญหาทางเศรษฐกิจ 

ปญหาในทางการเมือง ปญหาสารเสพตดิ ปญหาโจรผูกอการราย ปญหาโสเภณี ปญหาเดก็และเยาวชน ปญหาสตร ีปญหา

ประชากร  ปญหาการบริหารและการจัดการในระดับตางๆ เหลานี้เปนตน ปญหาในสังคมมนุษยมีมากมายและเกิดขึ้น

ตลอดเวลา เม่ือสังคมมนุษยมีขนาดใหญขึ้น ปญหาของมนุษยในทางสังคมก็มีขนาดใหญตามไปดวย การแกไขปญหาที่

ถูกตองจะตองอาศัยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรเพ่ือแกไขปญหาควบคูกันไปตลอดเวลา การวิจัยทาง

สังคมศาสตรเปนกระบวนการแกไขปญหาในทางสังคมของมนุษยโดยจะตองอาศัยนักวิจัยทางสังคมศาสตรทําการวิจัยเพ่ือ

คนหาความจริงและแกไขปญหาเหลานั้น 

 ในปจจุบันนักวิจัยในประเทศของเรา มีเปนจํานวนนอยมาก บางสาขาอาจไมถึง 100 คน การที่เรามีนักวิจัยนอยจึง

ไมเพียงพอที่จะทําการวิจัย เพ่ือสรางองคความรู และพัฒนาองคความรูใหเกิดมีประโยชนแกชุมชน สถาบัน และสังคมได 

จึงมีความจําเปนที่จะตองรีบเรงพัฒนานักวิจัยใหมีจํานวนมากขึ้น  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงในปจจุบันมี

อาจารยรุนใหมที่ทําการวิจัยนอย หากมิไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยรุนใหมไดทําวิจัย แลวก็จะทําให           

ภารหนาที่ของมหาวิทยาลัยในดานการวิจัยออนแอ และลาหลังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ไดจึงมีความจําเปนโดยเรงดวนที่จะตอง

รีบเรงพัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยเร็ว 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยใหแกบุคลากรที่สนใจทํางานวิจัย  

2.2 เพ่ือยกระดับความสามารถดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีขีดความสามารถสูงขึ้นกวาเดิม 
 
 
 

รหสังบประมาณ       3-4-1002-2-07 
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3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2  ขอท่ี 2.1  

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จํานวนทุนวิจัยที่จัดสรรใหบุคลากร    25  เรื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : บุคลากรไดรับทุนวิจัยมีความพึงพอใจในการรับทุน รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 95,892  บาท 

 

5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

-    ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 

            

2.  ขั้นดําเนินการ 

-   พิจารณาทุนวิจัย 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

-   ติดตามการดําเนินการวิจัยของผูรับทุน 

-  รายงานผลสรุปการสนับสนุนทุน 

            

 

6.  งบประมาณ    2,397,300   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบอุดหนุน  

-   ใหทุนอุดหนุนการวิจัย   25  เรื่อง   2,397,300 

รวม 2,397,300 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7. 1   บุคลากรสามารถทํางานวิจัยเพ่ือแสวงหาความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน   

การพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาตนเอง 

7.2   ทําใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานการวิจัยมากย่ิงขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   ตรวจสอบผลงาน ติดตามประเมินผลงานเปนระยะ 

8.2   สอบถามความพึงพอใจของผูรับทุน 
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 8.4 รายละเอยีด โครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   งานบริหารสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณ 1,063,500  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : 1. จาํนวนพนกังานเพียงพอตอการปฏบิตังิานตามภารกิจ 12  ราย 

  2. จํานวนวัสดุเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

  3. ความพรอมของหอประชุมภูมิแผนดินและเรือนทรงไทย  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ประสิทธิภาพการปฏบิตังิานของพนกังาน รอยละ  70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 88,625  บาท 

 

2.  งบประมาณ  1,063,500    บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,063,500 

คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 311,300 

-  คาจางพนกังานมหาวิทยาลัย รวมเงนิประกันสังคม และเงนิชวยคาครองชีพ   4  ราย 311,300 

คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนกรรมการอาจารยและพนกังานมหาวิทยาลัย  (กศ.บป.) 332,200 

คาใชสอย 65,000 

-  คาเบีย้เล้ียง  คาพาหนะ  อาหารวาง  อาหารกลางวัน  65,000 

คาวัสดุ 270,000 

-  คาวัสดสํุานกังาน 270,000 

งบลงทุน 85,000 

คาครุภัณฑ  85,000 

 -  คอมพิวเตอรตั้งโตะพรอม  Printer  2  ชุด 85,000 

รวม 1,063,500 

รหัสงบประมาณ       3-3-1001-1-08 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 
ลําดับ

ท่ี รายการ 

จํานวน/ 

หนวย

นับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 35,000 70,000 AMD Athlon 3,200+ 

2.01GHz 

2. Printer Laser Jet 2 เครื่อง 7,500 15,000 Printer Laser Jet 

     คําช้ีแจง 

     เพ่ือใชประจําสํานกังาน

สถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม   

 รวม   85,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   จัดซ้ือหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน ตชด. 

งบประมาณ 32,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญย่ิงสําหรับครูและนักเรียน  โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  การศึกษา

คนควาดวยตนเอง เปนกิจกรรมสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู  การจัดหาหนังสือที่มีคุณภาพตอการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญ  

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 จัดซ้ือหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน ตชด.  1  โรงเรียน 

2.2 นักเรียน  ครู  ไดใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2,3  ขอท่ี  2,3,2    ขอท่ี  3,1,3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจะไดรับหนังสือ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดซ้ือหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน ตชด. 1 โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : โรงเรียนมีแหลงคนควาที่มีคุณภาพและผลการเรียนรูของผูเรียนมีคุณภาพ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 5  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 32,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -  สํารวจความตองการหนังสือของโรงเรียน 

            

2.  ขั้นดําเนินการ 

    -    จัดซ้ือหนังสือ 

    -    จัดทําขอมูลหนังสือ 

    -    นําหนังสือไปจัดใหกับโรงเรียน 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    -     แนะนาํการใช / ประเมินผล             

 

รหสังบประมาณ       3-2-1002-2-09 
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6.  งบประมาณ   32,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 32,000 

คาวัสดุ    32,000 

-   หนังสือประกอบการเรียนการสอนและหนังสืออ่ืน  ๆ  32,000 

รวม 32,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 โรงเรียนมีแหลงคนควาที่มีคุณภาพ 

7.2   ผลการเรียนรูของผูเรียนมีคุณภาพ 

7.3  การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีคุณภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   ประเมินสภาหองสมุดของโรงเรียน 

8.2   ประเมินการใชหองสมุดของนักเรียนและคร ู
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกิจกรรม “กิจกรรมคายวิชาการ” 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นอกจากการใหความรูดานวิชาการแลว การจัด

ประสบการณทางวิชาชีพ การสรางทกัษะในดานตาง ๆ ตลอดจนการพัฒนาบคุลิกภาพก็เปนส่ิงจาํเปน โดยเฉพาะนกัเรยีน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงยังขาดประสบการณดังกลาว จึงเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีปรัชญา

ที่ชัดเจนในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปวงชนและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเปนการดาํเนนิงานเพ่ือสนองตามโครงการ

พระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2.  วัตถุประสงค 

2.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในดานวิชาการ และทักษะ ที่จําเปนตอการ

ดําเนินชีวิตในระหวางกําลังศึกษา  

2.2  เพ่ือใหนักเรียนสามารถชวยเหลือตนเองไดในทางวิชาชีพแมไมไดศึกษาตอ 

2.3  เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในดานการศึกษาและชีวิตความเปนอยู   

ใหเกิดความทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2,3  ขอท่ี  2,3,2    ขอท่ี  3,1,3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้น  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดใหนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  จํานวน  9  โรงเรียน   180  คน 

  4  กลุมสาระวิชา   ไดแก ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร  และ

วิทยาศาสตร   2   ครัง้ ๆ ละ  3 วัน 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับความรู  ความเขาใจ  ในกลุม

สาระวิชาตาง  ๆ มากขึ้น  และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียน 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 9  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 555.55 บาท 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       3-2-1002-2-10 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-     การวางแผนดาํเนนิการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-    การเตรยีมการไดแก  การตดิตอ 

ประสานงาน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  

สถานที ่  การกําหนดหลักสูตรและ

กิจกรรมการฝกอบรม 

    -   การดาํเนนิการฝกอบรม 

    -   การประเมินผลการฝกอบรม 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

     -    การประเมินโครงการและจัดทํารายงาน             

 

6.  งบประมาณ   100,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาตอบแทน 35,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 35,000 

คาใชสอย 35,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 5,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 15,000 

-  คาน้ํามันเช้ือเพลิง 15,000 

คาวัสดุ 30,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 30,000 

รวม 100,000 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 180  คน ใน 9โรงเรียนจะไดรับความรูความเขาใจในดาน

ทกัษะ วิชาการ  วิชาชีพ   สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันและขยายผลไปสูผูปกครองไดดวย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เขารวมโครงการ 

8.2   การทดสอบวัดความรูของนักเรียนที่เขารับการอบรม 

                8.3   การสํารวจความพึงพอใจของนัดเรียนที่เขารวมรับการอบรม  

 8.4   การสัมภาษณผูปกครองของนักเรียนที่เขารับการอบรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   อบรมสุนทรียภาพดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย 

งบประมาณ 150,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.   หลักการและเหตุผล 

ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย  เปนวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติไทยที่เยาวชนไทยควรไดฝกฝนและ

เรียนรู  พรอมทั้งฝกปฏิบัติเพ่ือจะไดนําไปใชเปนประโยชนตอตนเอง  และเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ

ไทยไวใหย่ังยืน 

2.   วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือตองการอนุรักษและและเผยแพรวัฒนธรรมดนตรีไทยและนาฏศิลปสูเยาวชนไทยไดเกิดความซาบซ้ึง

และตระหนักในความสําคัญ 

2.2   ตองการใหเยาวชนไทยเกิดทกัษะ  เขาในทฤษฎี  และสามารถปฏบิตัไิดจรงิ  

2.3 ตองการใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และใชดนตรีนาฏศิลปเปนเครื่องพัฒนาจิตใจ 

3.  ëอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัขอ ท่ี    2  ขอท่ี  2.5 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  มีความรูความเขาใจในดนตรแีละนาฏศลิปไทย  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดอบรมดนตรีและจัดอบรมนาฏศิลป  จํานวน  1  ครั้ง 120  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  ไดรวมกิจกรรมและ             

มีความรูความเขาใจในดนตรีและนาฏศิลปไทย 

รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,250 บาท 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมวางแผนการดําเนินการ             

ติดตอประสานงานหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

            

จัดการอบรม             

ประเมินผล - รายงานผล             

 

รหสังบประมาณ       3-3-1003-2-11 
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6.  งบประมาณ   150,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 150,000 

คาตอบแทน 36,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 3  วัน  x  2  ครั้ง 36,000 

คาใชสอย 69,000 

-  คาอาหาร 5  วัน  x  90  บาท  x  30  คน  x  2  ครั้ง 27,000 

-  คาอาหารวาง  5  วัน  x  40  บาท x  30  คน  x  2  ครั้ง 12,000 

-  คายานพาหนะ  5  วัน  x  2  ครั้ง 30,000 

คาวัสดุ 45,000 

-  คาวัสดุอุปกรณ 45,000 

รวม 150,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 เปนการอนุรักษและเผยแพรดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย  

7.2 เยาวชนผูเขาอบรมจาํนวน  60  คน  ซาบซ้ึงตระหนักในความสําคัญของดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย  และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

8.    ก ารประเมินโครงการ 

8.1 จากการสังเกตผูเขารับการอบรม 

8.2 จากแบบสอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (12)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   อบรมเผยแพรความรูทางวัฒนธรรมสาขาตางๆ  แกนกัเรยีน  นกัศกึษา  และเยาวชนตามโครงการ  

“โลกวัฒนธรรม”  เพ่ือนําไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

งบประมาณ 125,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.   หลักการและเหตุผล  

ศิลปวัฒนธรรมเปนส่ิงที่แสดงถึงความเปนมาและรากฐานทางวัฒนธรรมของคนในชาติ  การสืบทอดและการรับ

วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง  เปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงที่จะสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยูตลอดไป  การจัด

อบรมเผยแพรความรูทางทางวัฒนธรรมสาขาตางๆ  แกนกัเรยีน  นกัศกึษา  เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป  เปนอีกวิธีหนึง่ที่

จะชวยเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงจะกอใหเกิดการตระหนักในคุณคาและความสําคัญ  และ

รณรงคใหนักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  รวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป  ตลอดจน

สามารถนําศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรตอชาวตางประเทศได 

2.   วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเผยแพรความรู  ความเขาใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 

2.2  เพ่ือสงเสรมิใหนกัเรยีน  นกัศกึษา  เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป  ตระหนกัถึงความสําคญัของการอนรุกัษ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

2.3 เพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหประจักษแกสายตาชาวตางประเทศ  

3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2  ขอท่ี  2.5   

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  ไดเขารบัการอบรมและชมการเผยแพรศลิปวัฒนธรรม  และ

สามารถนาํไปเผยแพรตอชาวตางชาตไิด 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจัดฝกอบรมและเผยแพรวัฒนธรรมสาขาตางๆ  แบบหมุนเวียน(ทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี)  เชน  การแสดงทองถ่ิน  ชางปนูปน  

ชางปนหวัสัตว  ชางตอกกระดาษ  งานประดษิฐดอกไมใบตอง   และ

ผลิตภัณฑพ้ืนบานผูเขารวมกิจกรรม  2  ครั้ง/3  วัน 

120  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนทัว่ไป  มีความรูความเขาใจ              

ที่ถูกตองเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทย  และสามารถนําไปเผยแพรให

ประจกัษแกสายตาชาวตางชาตไิด 

รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 11  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,041.66 บาท 

 

รหสังบประมาณ       3-3-1003-2-12 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2552 

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

-   การจัดนิทรรศการและ

ฝกอบรมทางวัฒนธรรม   

  ครั้งที่  1 

            

-   การจัดนิทรรศการและ

ฝกอบรมทางวัฒนธรรม   

   ครั้งที่  2 

            

- ประเมินผล - รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   125,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 125,000 

คาตอบแทน 19,800 

-  คาวิทยากร  4  คน  x  3  วัน  x  2  ครั้ง 19,800 

คาใชสอย 75,000 

-  คาอาหาร 2 วัน x 90  บาท  x  100  คน 18,000 

-  คาอาหารวาง 2วัน x 40 บาท x 200 คน 8,000 

-  คาเดินทางไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 49,000 

คาวัสดุ 30,200 

-  คาวัสดุเครื่องแตงกาย,  เอกสาร 30,200 

รวม 125,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  สามารถเผยแพรความรู  ความเขาใจ  และสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติแก 

ผูเขารับการอบรม  และชมนิทรรศการ  พรอมทั้งสามารถนําไปเผยแพรแกชาวตางประเทศได 

8.    การประเมินโครงการ  

                                8.1 แบบสอบถาม  

                                8.2 จากการสัมภาษณ   

       8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (13)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานกลยุทธการใหบริการเชิงรุก 

งบประมาณ 229,500  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.  หลักการและเหตุผล  

  ในภาวะปจจุบันองคกรยุคใหมทันสมัย  จึงสมควรสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาเดินทางไปศึกษาดูงานทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงจะทําใหพัฒนาสังคมอยางเต็มที่  องคกรเหลานั้นยอมผานกระบวนการพัฒนาอยางเต็ม

รูปแบบและตอเนื่องในเรื่องของบุคลากรและคุณภาพควบคูกันไป  องคประกอบที่สําคัญคือ  การนํากิจกรรมคุณภาพมาเปน

กลไกสําคญัในการถึงศกัยภาพของบคุลากรออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการทาํงานและพัฒนาองคกรตอ

ประชาชน  สังคมสวนรวม  และประเทศชาติ 

  กลาวกันวา  “คนมิใชเครื่องจักร  ตองการความรักและความเขาใจ ”  ถึงแมวาจะมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยเขามา

ชวยในการปฏิบัติงานไดเกือบทุกรูปแบบ  แตไมสามารถทดแทนระบบงานบริการที่ออกมาจากรากเหงาของหัวใจ  “Service 

Mind”  ไดอยางเตม็ทีน่กั  ถึงแมจะมีการพัฒนาทางดานวัตถุ  นาํส่ิงอํานวยความสะดวกเขามาใชมากมายหลายรปูแบบก็ตาม  

ผูมารับบริการก็ยังมีความปรารถนาที่จะไดรับการบริการที่ประทับใจจากพนักงานอยูเชนเดิม  ดังนั้นทุกองคกรจึงควร

มุงเนนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ    เพ่ือเปนการพัฒนาจิตสํานึกที่

ดีในการใหบริการควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง  เพ่ือสรางความประทับใจแกผูมาขอรับการบริการ  

และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอสังคมตอไป 

  การพัฒนาบคุลากรของสถาบนัวิจยั และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เปนภารกิจที่สําคัญดานหนึ่งของการบริหารงาน  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  และประสบการณใหมๆ  ใหแกบุคลากร  และสามารถนําความรูที่ไดมาปรับประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองทําอยางตอเนื่องทุกป 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัย และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   

2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

2.3 เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  4  ขอท่ี  4.2   

4. ผลผลิตท่ีไดรับการจากโครงการ/กิจกรรม 

(ระบุผลผลิต)  ความรู  ความเขาใจ  วิทยาการใหมๆ   ของบคุลากรและการนาํไปใช 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : บุคลากรไดรับการพัฒนา 12  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : บุคลากรที่ไดรับการพัฒนามีความรู  ความเขาใจ  เทคนิควิธีการ  วิทยาการใหม ๆ   รอยละ  70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 19,125 บาท 

รหสังบประมาณ       3-1-1001-2-13 
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5. การดําเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

-   วางแผนโครงการ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ 

     -  ประชุม/  อบรม/  สัมมนา

ศกึษาดงูาน 

            

3.  ประเมินผลและรายงานผล 

-  ประเมินผลและรายงาน 

ผลโครงการ 

            

 

6. งบประมาณ  229,500  บาท  

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 299,500 

คาใชสอย 229,500 

-  คาเบีย้เล้ียง  ทีพ่กั และยานพาหนะ 229,500 

รวม 229,500 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            บุคลากรสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

             แบบประเมินผลและรายงานผลโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (14)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาและสรางจิตสํานึกปลูกปาเฉลิมพระเกียรติหมูบานโรงเรียนตํารวจตระเวน                    

ชายแดน 

งบประมาณ 50,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ปาไมถือไดวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอส่ิงมีชีวิตในโลกนี้  แตปญหาที่พบในปจจุบันปาไมของไทยถูกทําลาย

เปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิงปาไมที่เปนปาตนน้ํา  ซ่ึงจะสงผลกระทบและเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตทั่วไป  จากปญหา

ดังกลาวสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  จึงไดมีพระราชเสาวนียเม่ือวันที่  11  สิงหาคม  2551  ใหทุกภาคสวนไดมี

สวนรวมในการสรางจิตสํานึกและยับย้ังการทําลายปาไมใหมากที่สุด  พรอมปลูกปาตนน้ําทดแทนปาไมที่ถูกทําลายไป  

โดยเฉพาะปาตนน้ําหมูบานปาหมากของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ที่มีการทําลายปาในอัตราสูง ในการนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของปวงชนและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินจึงมีหนาที่โดยตรงในการสนอง

พระราชเสาวนียดังกลาวใหเกิดเปนรูปธรรมมากที่สุด 

2.  วัตถุประสงค 

             2.1  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดขึ้นแกประชาชนที่อาศัยอยูในปาตนน้ํา  

             2.2  เพ่ือรณรงคใหลดการตัดไมทําลายปา  

             2.3  เพ่ือปลูกปาทดแทนปาไมที่ถูกทําลาย  

             2.4  มุงประสานความรวมมือกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของในลักษณะบูรณาการ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2,3  ขอท่ี  2,3,2    ขอท่ี  3,1,3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 สรางจิตสํานึกในการรักษาปาไม 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกชุมชนตนน้ํา  2  ครั้ง ๆ  3  วัน 60  คน 

  ปลูกปาตนน้ํา  จัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   1,000  ตน  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ชุมชนตนน้ํามีความรูความเขาใจและเกิดความหวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 9  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 833.33 บาท 

 

 

 

รหสังบประมาณ       5-2-1002-2-14 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -  วางแผนติดตอประสานงานกับ

หนวยงานและบุคคลที่เก่ียวของ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ 

    -     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    -     การปลูกปาทดแทน 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    -    ประเมินผลและรายงาน 

            

 

6.  งบประมาณ   50,000   บาท 

งบดําเนินการ  

คาตอบแทน 10,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

คาใชสอย 30,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 8,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 10,000 

-  คาเชารถ 12,000 

คาวัสดุ 10,000 

-  คาวัสดสํุานกังานจดัทาํเอกสาร 10,000 

รวม 50,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1.  ประชาชนเกิดความรู ความเขาใจมีจติสํานกึในการรกัษาปาไม 

7.2 ปลูกปาตนน้ําจํานวน  1,000  ตน  

7.3   เกิดกลุมอนุรักษปาตนน้ํา 

7.4   เกิดเครอืขายกับหนวยงานภาครฐั  เอกชน  และประชาชนในพ้ืนทีใ่นการอนรุกัษและปลูกปาทดแทน  

8.  การประเมินโครงการ 

8.1 แบบประเมินการอบรม  

8.2 สังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมตลอดการอบรม 

8.3 ผลงานที่ไดจากการอบรม และการปฏิบัติจริง 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (15)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   โครงการเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระดับชาต ิ

งบประมาณ 373,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

 

1.   หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมเปนส่ิงที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน กอใหเกิดความภาคภูมิใจและความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันของประชาชน เปนรากฐานสําคัญของความเปนปกแผนม่ันคง เปนเครื่องมือในการสรางคานิยมที่ดี ชวยให

ประชาชนประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีอันจะนําไปสูการพัฒนาสรางสรรคตน สังคม และประเทศชาติอีกทั้งมรดกทาง

วัฒนธรรมเปนส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยวอีกดวย 

การอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมสาขาตางๆ ใหประสบผลสําเร็จจะตองอาศัยกระบวนการนําเอา

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาแลว ออกเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมชาติ เพ่ือ เปน

การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยแกชาวตางประเทศ  และ ใหเกิดความเขาใจ รักหวงแหน และเห็นคุณคาอันจะนํามาซ่ึงการ

สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหเกิดรายไดจากการมาทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นดวย 

2.   วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมสาขาตางๆ อันเปนส่ือในการสรางความเปนเอกภาพ

รวมกัน 

2.  เพ่ือจัดทําส่ือสําหรับการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมแกเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งคนไทย และชาวตางชาติ 

3.  เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาต ิ

4.  เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 

5.  เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

3.  ëอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอ  3.2 .2  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  ไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติใหกับตางชาติไดเล็งเห็นถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่  25 – 29  

มีนาคม  2552  ณ  เมืองหนานหนงิ  มณฑลกวางสี  สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  1  ครั้ง 20  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ชาวตางชาตเิขารวมชมการแสดง  10,000  คน รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 18,650  บาท 

 

 

 

รหสังบประมาณ       5-3-1003-2-15 



 10-32 

5.   วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. วางแผนดําเนินการ             

2. จดัทาํเอกสาร/ส่ือ/โสตฯ

เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรม 
  

 
         

3. ศึกษาและฝกซอมการแสดง             

4. จัดหนวยนาฏศิลปสัญจร 

ในเมืองหนานหนิง มณฑล

กวางสี สาธารณรฐั

ประชาชนจนี 

    

  

 

  

 

  

5.  ประเมินผล             

 

6.  งบประมาณ   373,000   บาท 

งบดําเนินการ 373,000 

คาใชสอย 373,000 

-  จัดทําส่ือเพ่ือการเผยแพรวัฒนธรรม 20,000 

-  คาพาหนะเดนิทาง 320,000 

-  คาจดัการแสดง 3,000 

-  คาวัสด ุ (สํานักงานและเครื่องแตงกาย) 30,000 

รวม 373,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  มีกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสาขาตางๆ ที่นาสนใจ 10 ชุด 

2. มีส่ือทัศนูปกรณและเอกสารเผยแพรที่เหมาะสม 500 ชุด 

3.  ชาวตางชาตไิดรบัชม การเผยแพรวัฒนธรรม ประมาณ 3,000 คน ในประเทศเพื่อนบาน 

4.  ประชาชน เยาวชนมีความเปนเอกภาพ และมีความภาคภูมใิจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.  ชาวตางชาติช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความสนใจที่จะทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

8.   การประเมินโครงการ 

  สังเกตจากการแสดงและการชมการแสดง 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (16)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   โครงการจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลตาง ๆ 

งบประมาณ 200,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 
  

 

1.   หลักการและเหตุผล  

วันสําคญัทางศาสนา  มี  วันมาฆบชูา  วันวิสาขบชูา  วันอาสาฬหบชูา  วันเขาพรรษา  สวนวันสําคญัตามเทศกาลมี

วันสงทายปเกาตอนรับปใหม  วันสงกรานต  งานพระนครคีรี  เปนตน 

พุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสเขาวัดบําเพ็ญคุณความดี  หรือรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาดวยการให

ทาน  รกัษาศลี  เจรญิภาวนา  และจดักิจกรรมสงเสรมิความรูความสามารถของเดก็และเยาวชน 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เปนหนวยงานที่มีภารกิจสงเสริมคุณธรรมนําความรู  เสริมสรางจิตใจ

ของคนในชาติใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม  จึงถือโอกาสในวันสําคัญทางศาสนาและเทศกาล  รวมกับวัดและหนวยงานที่

เก่ียวของจดังานสงเสรมิพระพุทธศาสนา  โดยเชิญชวนเดก็  เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษา  และประชาชนเขารวมกิจกรรม

สงเสริมพระพุทธศาสนา  เพ่ือใหเกิดคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

2.   วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหเดก็  เยาวชน  นกัเรยีน 

2.2  เพ่ือสงเสรมิการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางแพรหลาย  

2.3  เพ่ือดํารงไวซ่ึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหคงอยูกับสังคมไทยตลอดไป 

3.   สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัขอ ท่ี    3        

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  ไดมกีารเผยแพรวันสําคญัและวันสําคญัทางเทศกาลตาง ๆ  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดนิทรรศการวันสําคัญและวันสําคัญทางเทศกาลตางๆ  10 ครั้ง 1,400 คน 

    

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : เยาวชน  นกัเรยีน  นกัศกึษาและประชาชนไดรวมชมการจดันทิรรศการ 

วันสําคัญและวันสําคัญทางเทศกาลตางๆ 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 142.85 บาท 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       5-3-1003-2-16 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.  2551 พ.ศ. 2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งานปใหม             

วันมาฆบชูา             

งานสงกรานต             

งานวันวิสาขบชูา             

งานวันอาสาฬหบูชา  เขาพรรษา             

งานพระนครคีรี             

ประเมินผล – รายงานผล             

 

6. งบประมาณ   200,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

คาใชสอย 200,000 

-   คาจดักิจกรรมเนือ่งในวันสําคญัทางศาสนาและเทศกาลตางๆ  10  ครั้ง  ครั้งละ  20,000  

บาท 

200,000 

รวม 200,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

7.1 พุทธศาสนิกชนเล่ือมใสศรัทธา  เขาใจหลักธรรมคําสอน  และนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

7.2 ประชาชนทุกหมูเหลาไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงเปนฐานในการพัฒนาสังคม  ประเทศชาติ  ให

เกิดความเจริญรุงเรืองสืบไป 

8.    การประเมินโครงการ  

8.1 สังเกตพฤติกรรมผูรวมงาน  

8.2 สัมภาษณ  

8.3 สอบถาม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (17)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน วิจัย 

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู 

ช่ือกิจกรรม   โครงการพัฒนาบุคลากรการวิจัย 

งบประมาณ 200,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

งานวิจัยเนนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  การวิจัย

ทําใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหมใหกับอาจารย  นักศึกษา  และบุคลากรในทองถ่ิน  นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่ไดยังนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินอีกดวย   สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในฐานะหนวยงานที่

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่สนับสนุน   สงเสริม  ประสานงาน  และเผยแพรงานดานการวิจัย  จึงจัดทํา

โครงการนี้ขึ้น  โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ   ที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย  และงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือจัดอบรมเสริมความรูดานการวิจัยใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

               2.2  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทําวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเอง 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี..........ขอท่ี............. 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

การพัฒนาบคุลากรดานการวิจยั 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดอบรมเสริมความรูดานการวิจัยใหอาจารย   นักวิจัยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  เขารวมการอบรมสัมมนาดานการวิจยัในสถานที่ ตาง ๆ 

40  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : อาจารย  นกัวิจยั  และบคุลากร  ที่เขารวมอบรมสัมมนาสามารถนําความรู

และประสบการณมาใชประโยชนในงานวิจัยของตนเอง 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 9  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       6-4-1002-2-17 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -  สํารวจประเด็นความรูดานการวิจัยที่

อาจารยตองการ 

     -   ประสานงานกับบคุลากรและ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ 

    -   จัดการอบรมเสริมความรูดานการวิจัย 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    -    ประเมินผลการอบรม 

    -    รายงานผลการอบรม 

            

 

6.  งบประมาณ   200,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

คาใชสอย 110,000 

-  คาเบีย้เล้ียง  ทีพ่กัและยานพาหนะ 60,000 

-  คาลงทะเบยีนอบรมสัมมนา 20,000 

-  คาอาหารและอาหารวาง 30,000 

คาตอบแทน 70,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 70,000 

คาวัสดุ 20,000 

-  คาเอกสารประกอบการอบรม 20,000 

รวม 200,000 

หมายเหต ุ  :   ขอถ่ัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               อาจารย  นกัวิจยั  และบคุลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู  ความเขาใจ  ในกระบวนการขั้นตอนของการทําวิจัย  

ขึ้น และสามารถนําความรูมาพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของตน  ทําใหเกิดความม่ันใจในการทําวิจัยเพ่ิมขึ้น 

8  การประเมินโครงการ 

8.1 แบบประเมินผลการอบรม 

8.2 สังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม 

8.3 การรายงานผลการเขารวมอบรมสัมมนา  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประจําป  2552 

งบประมาณ 130,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

การปฏริปูการจดัการเรยีนการสอนตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542  และการปรับปรุง 

หลักสูตรพ้ืนฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544  สงผลใหการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับตองเปล่ียนไป 

เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว  และจากการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียน

ตาํรวจตระเวนชายแดน   ในปการศกึษา  2549  พบวา  คะแนนของนกัเรยีนในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษไทย  อยูใน

เกณฑต่ําสมควรจะไดรับการแกไขอยางเรงดวน   นอกจากนั้นยังพบวาครูผูสอนในช้ันปฐมวัยขาดทักษะและเทคนิคในการ

สอนซ่ึงทําใหเกิดปญหานักเรียนช้ัน  ป.1 ไมสามารถอานออกและเขยีนไดตามเกณฑ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงหนวยงานสนองตามโครงการพระราชดําริในดานการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  จึงไดจัดทําโครงการอบรมครู

เพ่ือพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอน  ในกลุมสาระภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยางเขมขนใหแกครตูาํรวจตระเวนชายแดน

และครูในช้ันปฐมวัยดวย 

2.  วัตถุประสงค 

      2.1  เพ่ือสรางความรูความเขาใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาไทย   

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใหเปนไปตามเจตนารมยของหลักสูตรและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิ

      2.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหกับครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนที่  14 

      2.3  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชาแดนที ่ 14  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีท่ี 2   ขอท่ี   2.3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ผูบริหารและเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานมีความรูและทักษะเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       6-2-1002-2-18 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ครูผูสอนในช้ัน  ป1 – ป6  เขารับการอบรมแบบเขมขนและผูปฏิบัติจริงจาก

วิทยากรใน  2 กลุมสาระเปนเวลา  5  วัน 

 

90  คน 

  ครูในช้ันปฐมวัยเขารับการอบรมทักษะและเทคนิคในการสอบจากวิทยากร

และศกึษาดงูานเปนเวลา  5  วัน 

 

20 คน 

  ผูบรกิารศกึษาดงูานดานการบรกิาร  เปนเวลา  3   วัน 10  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ครูผูสอนในช้ัน  ป1 – ป6  ไดรับความรูจาก 2 กลุมสาระมากขึน้ รอยละ  80 

  ครูในช้ันปฐมวัยไดรับเทคนิคในการสอนมากขึน้ รอยละ  80 

  ผูบริการศึกษาไดรับความรูในการบริการมากขึน้ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 7  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 1,083.33 บาท 

 

5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการตอมหาวิทยาลัย

และกองกํากับการ ตชด. ที่14 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ติดตอวิทยากรและประสานงาน             

- จัดอบรมและศึกษาดูงาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

 

6.  งบประมาณ  130,000  บาท 

งบดําเนินการ 130,000 

คาตอบแทน 10,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

คาใชสอย 90,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 80,000 

-  คาเชารถ 10,000 

คาวัสดุ 30,000 

-   คาวัสดสํุานกังานและจดัทาํเอกสาร 30,000 

รวม 130,000 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 ครูผูสอนในระดับ  ป1 – ป6   จาํนวน   80   คน    มีความรูความเขาใจในเรื่องของเทคนิคและเนื้อหาของกลุม

สาระภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนอยางดี 

7.2 ครูปฐมวัยจํานวน  2  คน มีทักษะและเทคนิคในการสอนเพ่ิมมากขึ้น 

7.3 ผูบริหารโรงเรียน ตชด. ไดแนวคิดและเทคนิคในการบริหารงานโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

8. การประเมินโครงการ 

8.1 ประเมินจากแบบสอบถาม 

8.2 ประเมินจากพฤติกรรมการอบรม 

8.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

8.4 รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสูการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ 70,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ปญหาความยากจนถือไดวาเปนปญหาสังคมของคนไทยและชาติที่หลายฝายมีความเห็นตรงกันวา  การนอมนํา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาปฏิบัติชวยแกปญหาดังกลาวได  โดยเนนการลดรายจายและเพ่ิมรายไดใหแก

ครัวเรือน  สถาบันวิจัยฯ ถือวาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย   ที่มีหนาที่โดยตรงในการใหบริการแกชุมชนโดยนอมนํา

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติจริงในชุมชน  โดยการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสูการพัฒนาชุมชน

และหมูบานตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติจริงแกชุมชน  

               2.2 เพ่ือเนนการลดรายจายและเพ่ิมรายไดแกครัวเรือนในรูปแบบทางการเกษตร  

               2.3 เพ่ือสรางอาชีพเสริมใหแกกลุมและองคภายในหมูบาน  

               2.4 ใชชุมชนเปนหองเรียนแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการฝกปฏิบัติงานจริง  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2,3  ขอท่ี  2,3,2    ขอท่ี  3,1,3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 ประชาชนไดนาํหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดเทคโนโลยีแกประชาชน 3 ครั้ง ๆ 3 วัน 90  คน 

  การผลิตปุยชีวภาพทางการเกษตร 3 คน/100 กก. 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ                

นําความรูที่ไดรับไปทดลองทําจริงในพ้ืนที่ของตนเองทําใหชุมชน 

มีความเขมแข็งขึ้น 

 

 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 2  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 777.77 บาท 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       6-2-1002-2-19 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -    วางแผนตดิตอประสานงานกับ

หนวยงานและบุคคลที่เก่ียวของ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ 

    -     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    -     ศกึษาดงูาน 

    -    จัดทําแผนงานและดําเนินการผลิต 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    -    ประเมินผล 

    -    รายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ   70,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 70,000 

คาตอบแทน 20,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

คาใชสอย 20,500 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 10,000 

-  คาเชารถ 10,500 

คาวัสดุ 29,500 

-  คาวัสดุสํานักงานจัดทําเอกสาร 19,500 

-  คาวัสดฝุกอาชีพ 10,000 

รวม 70,000 

 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 โรงเรียนมีแหลงคนควาที่มีคุณภาพ 

7.2   ผลการเรียนรูของผูเรียนมีคุณภาพ 

7.3  การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีคุณภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1   ประเมินสภาหองสมุดของโรงเรียน 

8.2   ประเมินการใชหองสมุดของนักเรียนและคร ู
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดาํริ (ระยะที่ 2) 

งบประมาณ 80,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซ่ึงเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในรอบหลายปที่ผานมา

พบวา   คุณภาพของครูและนักเรียนไดมีการพัฒนาขึ้นจนนาพอใจ   สามารถแกปญหาตางๆ  ไดอยางเปนรูปธรรมแตจาก

การเก็บขอมูลพบวา ประชาชนที่อาศัยอยูรอบๆ โรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ํา  โดยเฉพาะดานฐานะและเศรษฐกิจไม

สามารถชวยตนเองได    ดงันัน้เพ่ือเปนการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถพึงพาตนเองไดโดยยึดแนว

พระราชดําริ   ดังนั้นเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถพ่ึงตนเองได  โดยยึดพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง  เปนการเพ่ิมรายไดและลดรายจายของครัวเรือนในรูปแบบตางๆ  และพัฒนาหมูบานของตนเองใหเปนหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตอไป  จึงเปนหนาที่โดยตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินและเปนการสนองพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ในปแหงการเฉลิมพระชนมพรรษาในป        

พุทธศกัราช  2550 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นสามารถพ่ึงตนเองได  

2.2 เพ่ือสรางรายได  สรางอาชีพที่เปนทางเลือกใหมที่เหมาะสมแกชุมชน  

2.3 เพ่ือลดรายจายครัวเรือนในรูปแบบตางๆ  เพ่ือนําไปสูการเก็บออม  

2.4 มุงประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของเนนการบูรณาการในการทํางาน 

2.5 พัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเพชรบุรี  

2.6 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและทองเรียนที่มีชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี1,2, 3 ขอท่ี 1.3.3,  2.3.2,  3.1.1,  3.1.6,  3.1.7  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้นรอยละ  30 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดอบรมเชิงปฏิบัติในดานอาชีพในลักษณะตางๆ  2  ครั้ง ๆ  3  วัน 80  คน 

  ศึกษาดูงานองคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ  2  ครั้ง ๆ 4  วัน 40  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ชุมชนมีความรูความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 666.66 บาท 
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5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  วางแผนติดตอประสานงาน   

   กับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ       

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

- ศึกษาดูงาน             

- จัดทําแผนงานและดําเนินการผลิต             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ติดตามประเมินผลโครงการ             
 

6.  งบประมาณ  80,000  บาท 

งบดําเนินการ 80,000 

คาตอบแทน 25,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 25,000 

คาใชสอย 45,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 6,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 21,000 

-  คาเชารถ 18,000 

คาวัสดุ 10,000 

-  คาวัสดุสํานักงานจัดทําเอกสาร 10,000 

รวม 80,000 
 

7.  ผ ลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ประชาชนเกิดความรู ความเขาใจในเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํรสั  

7.2 ประชาชนไดจดัทาํแผนการผลิตสินคาของชุมชน 

7.3  เกิดหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเปนตัวอยางแกหมูบานใกลเคียง  

7.4 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดใชชุมชนเปนหองเรียน และไดปฏิบัติงานจริงในชุมชน  

7.5  สรางเครอืขายกับหนวยงานภาครฐั และเอกชน ในการพัฒนาชุมชน  

8.  การประเมินโครงการ  

8.1  แบบประเมินการอบรม  

8.2  สังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมตลอดการอบรม  

8.3  ผลงานที่ไดจากการอบรม และการปฏิบัติจริง  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (21)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม   นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

งบประมาณ 70,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

การนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน   นับไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปนโครงการที่ตอเนื่องมาจากการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพครู  ตชด. ประจําป  2551  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยสถาบันวิจัยฯ 

และคณะครุศาสตร  ถือไดวาเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบโดยตรง  จะไดรวมกับกองกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่  14  

และหนวยงานที่เก่ียวของรวมในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของครู ตชด.  และนักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน  จาํนวน 10 โรงเรียน 

               2.  เพ่ือใหคําแนะนําแกครูและผูบริหารของโรงเรียน  ตชด. เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนใหมคีณุภาพมากย่ิงขึ้น 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี 2,3  ขอท่ี  2,3,2    ขอท่ี  3,1,3 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

        ครูโรงเรียนตชด. มีคณุภาพมากขึน้ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับการนิเทศติดตามประเมินผลการ

เรียนการสอน 

10  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดรับความรู   ความเขาใจในการนิเทศ

ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน 

รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 9  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 7,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ 

     -  วางแผนดําเนินการ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

2.  ขั้นดําเนินการ 

    -   แตงตั้งคณะนิเทศและประสานงาน 

    -   ดําเนินการนิเทศ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

    -    ประเมินผลและรายงาน 

            

 

6.  งบประมาณ   70,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 70,000 

คาตอบแทน 20,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

คาใชสอย 33,000 

-  คาเบี้ยเล้ียงคณะผูนิเทศ 18,000 

-  คาอาหารและเครื่องดื่ม 5,000 

-  คาเชารถ 10,000 

คาวัสดุ 17,000 

-  คาวัสดุสํานักงานและจัดทํารูปเลมเสนอผลการประเมิน 17,000 

รวม 70,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม 

7.2  ผลการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

7.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

8.  การประเมินโครงการ 

8.1  ประเมินจากการพัฒนางานของครตูาํรวจตระเวนชายแดน 

               8.2  ประเมินจากผลการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (22)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

งาน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม   เผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

งบประมาณ 373,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

1.   หลักการและเหตุผล  

วัฒนธรรมเปนส่ิงที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน กอใหเกิดความภาคภูมิใจและความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันของประชาชน เปนรากฐานสําคัญของความเปนปกแผนม่ันคง เปนเครื่องมือในการสรางคานิยมที่ดี ชวยให

ประชาชนประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีอันจะนําไปสูการพัฒนาสรางสรรคตน สังคม และประเทศชาติอีกทั้งมรดกทาง

วัฒนธรรมเปนส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยวอีกดวย 

การอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมสาขาตางๆ ใหประสบผลสําเร็จจะตองอาศัยกระบวนการนําเอา

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาแลว ออกเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมชาติ เพ่ือเปน

การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยแกชาวตางประเทศ  และใหเกิดความเขาใจ รักหวงแหน และเห็นคุณคาอันจะนํามาซ่ึงการ

สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหเกิดรายไดจากการมาทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นดวย 

2.   วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมสาขาตางๆ อันเปนส่ือในการสรางความเปนเอกภาพ

รวมกัน 

2.  เพ่ือจัดทําส่ือสําหรับการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมแกเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งคนไทย และชาวตางชาติ  

3.  เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ  

4.  เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 

5.  เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

3.   สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3  ขอ  3.2 .2  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

  ไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาติใหกับตางชาติไดเล็งเห็นถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่  25 – 29  

มีนาคม  2551  ณ  เมืองหนานหนงิ  มณฑลกวางสี  สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับชาต ิ  1  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ชาวตางชาตเิขารวมชมการแสดงมีความพึงพอใจ รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 373,000  บาท 
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5.   วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. วางแผนดําเนินการ             

2. จดัทาํเอกสาร/ส่ือ/โสตฯ

เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรม 
  

 
         

3. ศึกษาและฝกซอมการแสดง             

4.  จัดหนวยนาฏศิลปสัญจร 

ในเมืองหนานหนิง 

มณฑลกวางสี 

สาธารณรฐัประชาชนจนี 

    

  

 

  

 

  

5.  ประเมินผล             

 

6.  งบประมาณ   373,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 373,000 

คาใชสอย 343,000 

-  จัดทําส่ือเพ่ือการเผยแพรวัฒนธรรม 20,000 

-  คาพาหนะเดนิทาง 320,000 

-  คาจดัการแสดง 3,000 

คาวัสดุ 30,000 

-  คาวัสดุ  (สํานักงานและเครื่องแตงกาย) 30,000 

รวม 373,000 
 

7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  7.1  มีกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสาขาตางๆ ที่นาสนใจ 10 ชุด  

  7.2  มีส่ือทัศนูปกรณและเอกสารเผยแพรที่เหมาะสม 500 ชุด  

7.3  ชาวตางชาติไดรับชมการเผยแพรวัฒนธรรม ประมาณ 3,000 คน ในประเทศเพื่อนบาน  

  7.4  ประชาชน เยาวชนมีความเปนเอกภาพ และมีความภาคภูมใิจในศลิปวัฒนธรรมไทย  

  7.5  ชาวตางชาติช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความสนใจที่จะทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น  

8.   การประเมินโครงการ 

  สังเกตจากการแสดงและการชมการแสดง  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม   

8.4.2  (23)   รายละเอยีดกจิกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   ศกึษาดงูานดานบรกิารวิชาการ 

งบประมาณ 60,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันสังคมไดเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการดําเนินงานจําเปนตองแสวงหาความรูมาเพ่ือพัฒนา

หนวยงานการศึกษาดูงานก็เปนวิธีการหนึ่งในการเสริมสรางความรูใหแกคณะกรรมการเพ่ือนํามาประยุกตใชการพัฒนางาน  

ดานวัฒนธรรม 

2.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหบุคลากรใน สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   ไดศกึษาการบรหิารจดัการองคกรทางดานการวิจยั

และดานศิลปวัฒนธรรมจากหนวยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือมีวิสัยทัศนที่กวางไกล  และนํามาปรับใชใหเหมาะสมของหนวยงาน

ตนเองตอไป 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     ขอท่ี  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 บุคลากรในหนวยงานสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดรับความรู  ความเขาใจ ในดานการวิจัย  ดานการวิจัย

และดานการบริการวิชาการแกทองถ่ิน  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ศึกษาดูงานองคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ 15  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : บคุลากรมีความรู  ความเขาใจ  ในงานดานตาง ฯ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 4  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 4,000 บาท 

 

5.  การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

ประชุมคณะกรรมการวางแผน                     

2.  ขั้นดําเนินการ             

 ติดตอสถานที ่             

 เดนิทางศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 ติดตามประเมินผลโครงการ             

รหสังบประมาณ       6-1-1002-2-23 
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6.  งบประมาณ  60,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 60,000 

คาใชสอย 43,000 

-  คาของที่ระลึก 4,000 

-  คาที่พัก 12,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 15,000 

-  คาเชารถ 12,000 

คาวัสดุ 17,000 

-  คาลางและอัดรูป 2,000 

-  คาน้ํามันเช่ือเพลิง 15,000 

รวม 60,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 คณะกรรมการไดรับความรูงานดานการวิจัยและดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

7.2 นําความรูที่ไดรับมาพัฒนาองคกรใหกาวหนามากขึ้น 

8      การประเมินโครงการ 

ประเมินผลจากการสังเกต  การสัมภาษณ   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 2,119,800  บาท    

ประเภทงบประมาณ บ.ก.ศ. 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : พนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 29  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 73,096.55 บาท 

 

2.  งบประมาณ  2,119,800  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 2,119,800   

คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 2,119,800   

-  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 2,119,800   

รวม 2,119,800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       1-1-1101-1-01 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 339,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต -   บาท 

 

2.  งบประมาณ  339,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 339,000   

คาตอบแทน 150,000   

-  คาตอบแทนนกัศกึษาชวยงาน  ผูบรหิาร  และพนกังาน 150,000   

คาใชสอย 179,000 

-  คาประกันสังคมพนักงารมหาวิทยาลัย 79,000 

-  คาบํารุงเครื่องปรับอากาศ 100,000 

คาสาธารณปูโภค 10,000 

-  คาโทรศัพทและดวงตราไปรษณีย 10,000 

รวม 339,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       5-1-1101-1-02 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 1,229,120  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต -   บาท 

 

2.  งบประมาณ  1,229,120  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,229,120   

คาตอบแทน 393,120   

-  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 393,120   

คาใชสอย 476,000 

-  คาเบีย้เล้ียง  ทีพ่กั  และพาหนะ 200,000 

-  คาบํารุงรักษาระบบ  VTLS 240,000 

-  คาบํารุงลิฟท 36,000 

คาวัสดุ 360,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 210,000 

-  คาซอมบํารุงหนังสือและวารสาร 150,000 

รวม 1,229,120   

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       3-1-1101-1-03 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 750,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : ตอบแทนนกัศกึษาชวยงาน  ผูบรหิาร  และพนกังาน - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสะดวกขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต -   บาท 

 

2.  งบประมาณ  750,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 750,000 

คาตอบแทน 750,000 

-  คาตอบแทนนกัศกึษาชวยงาน  ผูบรหิาร  และพนกังาน 750,000 

รวม 750,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       6-1-1101-1-04 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 600,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต -   บาท 

 

2.  งบประมาณ  600,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 600,000 

คาวัสดุ 600,000 

-  คาวัสดุตําราในประเทศ 600,000 

รวม 600,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       2-1-1101-1-05 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 161,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต -   บาท 

 

2.  งบประมาณ  161,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 161,000   

คาวัสดุ 161,000   

-  คาหนังสือพิมพในประเทศและตางประเทศ 6,000   

-  คาวารสารในประเทศ 60,000   

-  คาวารสารตางประเทศ 95,000   

รวม 161,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       5-1-1101-1-06 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 2,170,880  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต -   บาท 

 

2.  งบประมาณ  2,170,880  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 2,170,880   

คาวัสดุ 1,190,880 

-  คาวัสดุ 1,190,880 

งบลงทุน 980,000   

คาครภุณัฑ 980,000   

-  คาครุภัณฑ 980,000   

รวม 2,170,880   

 

 
 
 
 

     

     

 

รหสังบประมาณ       3-1-1102-1-07 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 70  เครื่อง 14,000 980,000 คณุลักษณะ 

 Acer Aspire M1201-    - รุนซีพียู  AMD Athlon 1600+ 

 A0051616M (SAY0C012)    - ความถ่ีซีพียู  2.2 GHz 

     - ฮารดดิสก  160 GB 

     - การดรดีเดอร 9-in-1 Media Card Reader 

     - ประเภทของเคส Mid-Tower 

     - จอมอนเิตอร 15.6 นิ้ว LCD 

     - หนวยความจาํ 512 MB 

     - ไดรฟออฟติคัล  DVD 16x SuperMulti 

     - รับประกัน  1 ป 

 รวม   980,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมช่ือ กิจกรรม   

8.4.1 (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริหารจัดการงานวิทยบริการ 

งบประมาณ 1,250,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 
  

1.   ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)  ..การบริหารงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต -   บาท 

 

2.  งบประมาณ  1,250,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,250,000    

คาวัสดุ 830,000 

-  คาวัสดุ 830,000 

งบลงทุน 420,000   

คาครภุณัฑ 420,000   

-  คาครุภัณฑ 420,000   

รวม 1,250,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ       6-1-1102-1-08 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลาํดั

บท่ี รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. Hitachi CP-X417 2  เครื่อง 79,000 158,000 -  Wireless / Network Support :  

     Wireless&Wired Network 

     -  Weight : 4kg 

     -  Warranty : ตัวเครื่อง 2 ป  

     หลอดภาพ 1ปหรือ 1000 ชม. 

     -  Special Features : Quick Power  

     Off,PgUp/PgDn 

     -  Digital I/O : HDMI 

     -  Power Consumption : 350W 

     -  Power source : 100 - 240 V  

     (50/60Hz) 

     -  Audible Noise : 35/29db  

     -  Speakers : 7Wx1 

     -  Display Compatibility :  

     480i/p,576i/p,720p,1080i 

     -  Color System : NTSC/PAL/SECAM 

     /PAL-M/PAL-N/NTSC4.43 

     -  Light Source (Lamp) : 220W  UHB 

     -  I/O : Computer input 15-pin  

     Mini D-sub x 2, Digital input  

     HDMI x 1, Computer output 15-pin  

     Mini D-sub x 1 , Video input RCA  

     Jack x 1 , S-Video Jack x 1 , RCA  

     Jack x 3 for Component , Audio  

     input Stereo Mini Jack x 2 , RCA  

     (L/R) x 1 , HDMI x 1 , Audio  

     output Stereo Mini Jack x 1 , 

     Control and mouse 9-pin D-sub  
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ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     x 1 for RS232 control , USB type  

     B x 1 for mouse control , PC- 

     less presentation USB type A x  

     1, SD slot x 1 (shared with  

     wireless) , Optional Wireless  

     network IEEE802.11g ,  

     Supported by SD Wireless LAN ,  

     Wired network 10BASE- 

     T/100BASE-TX , RJ-45 x 1 

     -  Contrast Ratio : 400 

     -  Keystone Correction : Vertical:  

     ±30°(Auto) 

     -  Display size (Inch) : 30-300 

     -  Throw Distance(m) : 0.9-10.8 

     -  Aspect Ratio : 4:3 

     -  Panel Display : 0.63" P-Si TFT x  

     3 with micro lens 

     -  Projector Technology : LCD 

2. เครื่องเลน Sony DVP –  10  เครื่อง 3,650 36,500 คณุลักษณะ 

 NS508    - ระบบอานสัญญาณภาพและเสียง 

     สมบูรณแบบ  รวดเร็ว ตอเนื่อง และ 

     แมนยํา 

     -  ฟงกช่ันBravia sync สามารถ 

     ควบคุมเครื่องเลนDVD และโซนี่ 

     บราเวีย  ไดเพียงกดปุมเพียงกดปุม 

     เพียงปุมเดียวที่รีโมท 

     - ชมภาพนิง่แบบคมชัดดวยPhotoTV HD 

     -  เลนไดทั้งแผน DVD ภาพยนตร  ทัง้  

     DVD-R , DVD-RW (VR Mode) 

     DVD+RW , DVD+R : Double- 

     Layer(8.5GB) , SVCD , VCD, CD, 

     เพลง/ MP3(CD-R/-RW , DVD+RW 

     /+R/-RW/-R) JPEG (CD-R/-RW ,  
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ลําดับ 

ท่ี 

รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     DVD+RW/+R/-RW/-R), Koak 

     Picture CD รวมทั้งไฟลDivX 

     (CD-R/-RW , DVD+RW/+R/-RW/-R) 

     -  ระบบแปลงสัญญาณภาพD/A 

     Converter ขนาด 12 bit / 108 MHz 

     ใหภาพสมบรูณ 

     -  สามารถนาํเสนอภาพและเสียงได 

     มีความละเอียดสูงดวยHDMI Output 

     -  ระบบแปลงสัญญาณเสียงD/A 

     Converter ขนาด  192kHz / 24bit 

     - ระบบสัญญาณเสียงDolby Digital 

     5.1, SACD 5.1 ch. Output และ  

     DTS Digital Output 

     -  ฟงกช่ัน AV Sync  ปรับdeiay  ใน 

     กรณีหากวาภาพกับเสียงบนหนาจอ 

     ไมสอดคลองกัน 

     -  ระบบจําลองเสียงรอบทิศทาง TV 

     Virtual Surround 

     -  ระบบคนหาภาพดวยPicture  

     Navigation ระบบคนหาภาพ High  

     Speed Search 

     -  พรอมระบบเลือกปรับภาพ  

     Custom Picture Mode 

     -  สามารถเลมไฟลภาพ JPEG  

     ประกอบกับเพลง MP3  ในรปูแบบ 

     สไลตโชวได 

     -  ระบบปองกันการเปดถาดใสแผน 

     Child Lock / Tray Lock 

     -  ระบบปองกันการเลนแผนที่ไม 

     เหมาะสมแกผูเยาว Custom Parental  

     Control (สูงสุด 40 แผน) 

     -  ระบบการเลนแผนตอเนื่อง     
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ลําดับ 

ที ่

รายการ จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     ณ จุดที่หยุดเลน  ไดสูงสุด  6  แผน 

     -  พรอมสายHDMI ความยาว 1.5  เมตร 

     -  ขนาด(ก X ส X ล) : 430 X 43X 207.2 มม. 

     -  น้าํหนกั  1.73  กก. 

3.   เครื่องสแกน 2  เครื่อง 15,000 30,000  

4. ช้ันวางหนังสือ 30  ตู 6,500 195,500  

 รวม     
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (9)  รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาศูนยสารสนเทศทองถ่ิน 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 
  
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 7  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางปญญาของผนดิน  ฟนฟู

พลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีหนาที่สรางและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  

รวบรวมองคความรูภายในองคกรที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร  มาพัฒนา  จัดสรรใหเขาสูระบบ 

การพัฒนาศูนยสารสนเทศทองถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  จึงจําเปนตองเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ดานการเพ่ิมขอมูล  และการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความรูในองคกรดีย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือเพ่ิมจํานวนขอมูลสารสนเทศทองถ่ิน 

2.2  เพ่ือสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 

2.3  เพ่ือจัดสรรความรูที่อยูในรูปแบบเอกสารของชุมชนและเผยแพรในสังคมตอไป 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3.3  ขอท่ี  1 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  ฐานขอมูล  เว็บไซตศูนยสารสนเทศทองถ่ิน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จํานวนฐานขอมูล 1  ฐาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผูใชพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   25............. พ.ศ.  25..................... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

 

รหสังบประมาณ       6-2-1102-2-09 
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6.  งบประมาณ  100,000  บาท 

หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000    

คาตอบแทน 30,000 

คาตอบแทนวิทยากร 30,000 

คาวัสดุ 70,000 

-  คาวัสดุ 70,000 

รวม 100,000    

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดเว็บไซตรูปแบบพิพิธภัณฑเสมือนจริง  เพ่ือการถายทอดจํานวน  1  ฐาน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับด ี
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (10)  รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   สืบสานโครงการพระราชดําริ  จังหวัดเพชรบุร ี       

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 
  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงทุมเทและทรงงานอยางหนักตลอดระยะเวลาที่ครองราชย  

พระองคมุงเนนความสําคญัในเรือ่งของการแกไขปญหาพ้ืนฐานของเกษตรกร  ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ            

ใหพออยู – พอกิน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อันเปนการสรางความม่ันคงแข็งแรงแกประเทศชาติแบบองครวม 

ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยทรายฯ  จงัหวัดเพชรบรุ ี ถือวาเปนหวัใจสําคญัในการศกึษาและสงเสรมิการเรยีนรู             

เปนตนแบบของความสําเร็จ  เพ่ือใหเกษตรกรและผูสนใจไดศึกษาคนควาและถายทอด  เพ่ือการขยายผลใหมากขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตรของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 

2.2  เพ่ือประยุกตการถายทอดเทคโนโลยีผานพิพิธภัณฑเสมือนจริง 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3.3  ขอท่ี  6 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  ฐานขอมูล  เว็บไซตโครงการพระราชดาํร ิ เพ่ือการถายทอดฯ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จํานวนฐานขอมูลรูปแบบพิพิธภัณฑเสมือนจริง 1  ฐาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : เกษตรกรและผูสนใจไดศึกษาคนควาและไดรับการถายทอดใหมากขึ้น รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   25............. พ.ศ.  25..................... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหสังบประมาณ       6-2-1102-2-10 
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6.  งบประมาณ  100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาใชสอย 100,000 

-  คาจางจัดทํารูปแบบพิพิธภัณฑเสมือนจริง  เพ่ือการถายทอดความรู 100,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดเว็บไซตรูปแบบพิพิธภัณฑเสมือนจริง  เพ่ือการถายทอดจํานวน  1  ฐาน 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับด ี
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (11)  รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   การบรกิารวิชาการแกสังคม 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนเปนอยางดี  ดังนั้นจึงมีการ

พัฒนางานการใหบริการวิชาการสูชุมชน  เพ่ือเปนการเช่ือมความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งยังเปน

การจัดสรรองคความรู  เพ่ือการปฏิบัติงานบริการอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการพัฒนาความรูความสามารถและสงเสริม

ความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมในการสนองความตองการของผูใช  อีกทั้งสนับสนุนภารกิจและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคณุภาพดานการเรยีนการสอนและการวิจยั  การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนาํในระดบัสากลดวย 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 

2.2  เพ่ือจัดสรรความรูที่อยูในรูปแบบเอกสารเผยแพรในชุมชนและสังคมตอไป 

2.3  เพ่ือจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3.3  ขอท่ี  1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)    

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : การจดับรกิารชุมชน 1  รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : ผูใชพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   25............. พ.ศ.  25..................... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

             

 

 

รหสังบประมาณ       6-2-1102-2-11 
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6.  งบประมาณ  100,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาวัสดุ 100,000 

-  คาวัสดุ 100,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดการจดับรกิารชุมชน  1  รายการ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

ความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับด ี
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2 (12)  รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาบคุลากร 

งบประมาณ 100,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 
  

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนางานจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน  บุคลากรเปนปจจัยหนึ่งซ่ึงสํานัก              

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหความสําคัญ  เนื่องจากเปนแหลงรวมของความรู  เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของ

นกัศกึษา  คณาจารย  และประชาชนทกุเพศทกุวัย  ประกอบกับปจจบุนัความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวมเรว็  

เกิดนวัตกรรมใหม ๆ ทางวิชาการ  ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหทันตอการศึกษาวิชาการ  และขอมูลขาวสารของ

โลกยุคโลกาภิวัฒน 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

2.2  เพ่ือใหบุคลากรไดเขาอบรม  สัมมนาในสาขาที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ 

2.3  เพ่ือใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงานเพ่ือนํามาปรับปรุงงานงานในหนาที่ของตนเองใหดีขึ้น 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  3.3  ขอท่ี  1,2,3,4 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ     : จัดใหมีการอบรมสัมมนา 2  ครั้ง/ป 

  ศกึษาดงูาน    1  ครั้ง/ป  และศกึษาตอใหกบับคุลากร  1  คน/ป  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    : บุคลากรใฝเรียนรู รอยละ  70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    : ระยะเวลาดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   25............. พ.ศ.  25..................... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

 

 

รหสังบประมาณ       6-1-1102-2-12 
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6.  งบประมาณ  100,000  บาท 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาใชสอย 100,000 

-  คาพาหนะ  คาเบีย้เล้ียง  อาหารกลางวันและคาอาหารวาง 100,000 

  

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรมีความรู  มีทักษะเพ่ิมขึ้น  สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

8.1  รายงานผลการเขาอบรมสัมมนาของบคุลากร 
8.2  รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา 
8.3  รายงานผลการศกึษาดงูาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

งบประมาณ  1,777,400   บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 11 หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บริการนักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัย รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11 เดอืน 

  

 

 

2.  งบประมาณ 1,777,400   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร 513,324 

       1.  เงินเดือนและคาจางประจํา 441,756 

            -    คาจางพนกังานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา 441,756 

       2.  คาจางช่ัวคราว 71,568 

            -    คาจางลูกจางช่ัวคราว 71,568 

งบดําเนนิงาน 1,264,076 

       1.  คาใชสอย 460,000 

            -   คาครองชีพ 60,000 

            -    คาจางนกัศกึษาชวยงาน 100,000 

            -    เบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ/ฝกอบรม     300,000 

       2.  คาวัสดุ 804,076 

            -    คาวัสดุสํานักงาน 804,076 

รวม 1,777,400 

รหสังบประมาณ                               1-1-1103-1-10 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาเครือขายภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ        

งบประมาณ  400,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

 ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานโครงขายอินเทอรเน็ตและจัดหาเครื่องมือ

สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการตอบสนองตอการเรยีนรู การจดัการศกึษา การคนควา ของนกัศกึษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุม ทั่วถึง ดังนั้นศูนยคอมพิวเตอร จึงไดมุงเนนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และมีความ

ปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค 

 จัดซ้ือเครื่องแมขายเพ่ือใหบริการ File Server จํานวน 1 เครื่อง 

3. สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี    4    ขอท่ี   4.5.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จัดซ้ือเครื่องแมขายเพ่ือใหบริการ DHCP/DNS 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จัดซ้ือเครื่องแมขายเพ่ือใหบริการ File Server 1 เครื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บริการนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 6 เดอืน 

  

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               2-1-1103-2-11 
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5. การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.ขั้นเตรียมการ 

   - จัดทําโครงการ 

2.ขั้นดําเนินการ 

   - ดาํเนนิการตามโครงการ 

3.ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

   - ตดิตามผลโครงการ 

   - สํารวจความพึงพอใจ 

 

 

    

 

 

 

   

 

6.  งบประมาณ 400,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน 400,000 

       คาครภุณัฑ 400,000 

            -    จัดซ้ือเครื่องแมขายใหบริการ File Server 400,000 

รวม 400,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               มหาวิทยาลัยสามารถใหบรกิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเพียงพอตอความตองการ 

 8. การประเมินโครงการ 

 8.1 ปริมาณการใชงานในแตละเดือน 

               8.2 ปริมาณการใชงานในแตละภาคเรียน 

 8.3 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย

(บาท) 

รวมเงิน

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องแมขาย  File Server 1 400,000 400,000 -หนวยประมวลผลไมต่ํากวา Intel 

E7340 

     -ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 

Enterprise Server 

     -หนวยความจาํไมนอยกวา 8 GB 

     -ระบบควบคุม Hard Disk Raid 

Level 5 หนวยความจําไมต่ํากวา 

512 M 

     -Two Embedded Multifunction 

Gigabit Server Adapters 

     -System Insight Manager (SIM) 

     -Hard Disk 140 GB 10K SAS 

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวย 

      

 รวม  400,000 400,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

งบประมาณ  1,100,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม  บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 11 หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บริการนักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัย รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11 เดอืน 

  

 

2.  งบประมาณ 1,100,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร 115,200 

       คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 115,200 

            -    คาตอบแทนนกัวิชาการคอมพิวเตอร 19,200 

            -    คาตอบแทนนกัวิชาการคอมพิวเตอร 19,200 

            -    คาตอบทนชางเครื่องคอมพิวเตอร 19,200 

            -    คาตอบแทนชางเครื่องคอมพิวเตอร 19,200 

            -    คาตอบแทนผูปฏิบัติงานบริหาร 19,200 

            -    คาตอบแทนผูปฏิบัติงานบริหาร 19,200 

งบดําเนนิงาน 984,800 

       1.  คาตอบแทน 30,000 

            -    คาตอบแทนพนกังานราชการ 30,000 

       2.  คาใชสอย 603,801 

            -    คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต 603,801 

       3.  คาวัสดุ 350,999 

            -    คาวัสดุคอมพิวเตอร 350,999 

รวม 1,100,000 

รหสังบประมาณ                               3-1-1103-1-12 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย        

งบประมาณ  100,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

 ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานโครงขายอินเทอรเน็ตและจัดหาเครื่องมือ

สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการตอบสนองตอการเรยีนรู การจดัการศกึษา การคนควา ของนกัศกึษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุม ทั่วถึง ดังนั้นศูนยคอมพิวเตอร จึงไดมุงเนนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และมีความ

ปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค 

 พัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

3. สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี    4    ขอท่ี   4.5.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : พัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 3  ภาษา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บริการนักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัย รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11 เดอืน 

  

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               3-1-1103-2-13 
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5. การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.ขั้นเตรียมการ 

   - จัดทําโครงการ 

2.ขั้นดําเนินการ 

   - ดาํเนนิการตามโครงการ 

3.ขั้นประเมินผลและรายงาน  

    ผล 

   - ตดิตามผลโครงการ 

   - สํารวจความพึงพอใจ 

 

      

  

   

 

6.  งบประมาณ 100,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 100,000 

       คาใชสอย 100,000 

       -    พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 100,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

              มหาวิทยาลัยสามารถใหบรกิารดานขอมูลขาวสารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแกบคุลากร นกัศกึษาและบคุคล

ทัว่ไปได 

 8.  การประเมินโครงการ 

                8.1  ปริมาณการใชงานในแตละเดือน 

                8.2  ปริมาณการใชงานในแตละภาคเรียน 

 8.3  สํารวจความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ        

งบประมาณ  100,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

 ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานโครงขายอินเทอรเน็ตและจัดหาเครื่องมือ

สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการตอบสนองตอการเรยีนรู การจดัการศกึษา การคนควา ของนกัศกึษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุม ทั่วถึง ดังนั้นศูนยคอมพิวเตอร จึงไดมุงเนนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และมีความ

ปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค 

  ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษา บุคลา และบุคคลภายนอกที่สนใจ 

3. สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี    3    ขอท่ี   3.1 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จัดการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10  หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : จํานวนผูที่ผานการอบรม รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 10,000  บาท 

  

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               3-1-1103-2-14 
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5. การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.ขั้นเตรียมการ 

   - จัดทําโครงการ 

2.ขั้นดําเนินการ 

   - ดาํเนนิการตามโครงการ 

3.ขั้นประเมินผลและ 

    รายงานผล 

   - ตดิตามผลโครงการ 

   - สํารวจความพึงพอใจ 

  

          

 

6.  งบประมาณ 100,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 100,000 

       คาใชสอย 100,000 

       -    ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 

รวม 100,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

              นกัศกึษา บคุลากรของมหาวิทยาลัยมีทกัษะในการปฏบิตังิานดาน IT สูงขึ้น 

 8. การประเมินโครงการ 

               8.1 รอยละของผูที่ผานหลักสูตรการฝกอบรม 

               8.2 สํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

งบประมาณ  100,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 11 หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : บริการนักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัย รอยละ   80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 11 เดอืน 

  

 

2.  งบประมาณ 100,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 100,000 

       คาตอบแทน 12,000 

       -    คาตอบแทนพนกังานราชการ 12,000 

       คาวัสดุ 88,000 

       -    คาวัสดุสํานักงาน 88,000 

รวม 100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               5-1-1103-1-15 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา     

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   จดัหา Software ลิขสิทธ์ิเพ่ือการเรียนการสอน      

งบประมาณ  500,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

 ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานโครงขายอินเทอรเน็ตและจัดหาเครื่องมือ

สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการตอบสนองตอการเรยีนรู การจดัการศกึษา การคนควา ของนกัศกึษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุม ทั่วถึง ดังนั้นศูนยคอมพิวเตอร จึงไดมุงเนนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และมีความ

ปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค 

                 เพ่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  

3. สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี    4    ขอท่ี   4.5.2 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จัดหา Software ลิขสิทธ์ิเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : ดาํเนนิการจดัหา Software สํานกังาน 250 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมี  Software ลิขสิทธ์ิถูกตอง 100 % 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 6 เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการดาํเนนิการ 2,000  บาท 

  

 

 

 

 

 

รหสังบประมาณ                               6-1-1103-2-16 
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5. การดําเนนิงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.ขั้นเตรียมการ 

   - จัดทําโครงการ 

2.ขั้นดําเนินการ 

   - ดาํเนนิการตามโครงการ 

3.ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

   - ตดิตามผลโครงการ 

   - สํารวจความพึงพอใจ 

 

   

 

  

 

    

 

6.  งบประมาณ 500,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนนิงาน 500,000 

       คาวัสดุ 500,000 

       -    จดัหา Software ลิขสิทธ์ิเพ่ือการเรียนการสอน 500,000 

รวม 500,000 
 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

              บุคลกรของมหาวิทยาลัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

8.  การประเมินโครงการ 

               ความพึงพอใจของบคุลากรในมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับที ่ รายการ จาํนวน/หนวย

นับ 

ราคาตอหนวย

(บาท) 

รวมเงิน

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 

1 จดัหา Software ลิขสิทธ์ิเพ่ือ

การเรยีนการสอน 

1 Campus 500,000 500,000 โปรแกรมสนับสนุนการศึกษา

สําหรับมหาวิทยาลัย Campus 

Agreement (contract 1 year) 

Desktop Campus All 

-Windows Vista License 

-Office Enterprise License 

-SMS CAL license 

-Win CAL License 

-SPS CAL License 

     คําช้ีแจง 

 รวม 1 500,000 500,000  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   จางเหมาทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบสวนกลาง      

งบประมาณ       967,200 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบรกิารดานอาคารสถานที ่

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนอาคารเรยีนและอาคารปะกอบ 2 หลัง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 1,440,000   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 967,200     

คาใชสอย 967,200   

- คาจางเหมาบริการ  967,200   

รวม 967,200   
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8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   จางเหมายามรักษาความปลอดภัยสวนกลาง      

งบประมาณ       1,440,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบรกิารดานการรกัษาความปลอดภัย 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนพนกังานรกัษาความปลอดภัย 10  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 967,200   บาท    

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,440,000   

คาใชสอย 1,440,000   

- คาจางเหมาบริการ  1,440,000   

รวม 1,440,000   
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8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   จางเหมาดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร      

งบประมาณ       350,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบรกิารดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร      

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนระบบสารสนเทศไดรับการดูแลปรับปรุงไดมีประสิทธิภาพ 8  ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 350,000   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 350,000     

คาใชสอย 350,000   

- คาจางเหมาบริการ  350,000   

รวม 350,000   
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8.4.1  (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   เงินคาครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย     

งบประมาณ       576 ,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการการบริหารงานบุคคล      

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาครองชีพ 96  คน 

  

 

2.  งบประมาณ 576 ,000   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 576,000 

คาตอบแทน 576,000 

- คาครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย (หนวยงานสนับสนุน) 576,000 

รวม 576,000 
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8.4.1  (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริการสาธารณูปโภคสวนกลาง    (1) 

งบประมาณ       4,502,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบริการดานบริการสาธารณูปโภค 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนหนวยงานที่ไดรับบริการสาธารณูปโภค 11  หนวย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 4,502,000   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 4,502,000 

คาสาธารณปูโภค 4,502,000 

- คาไฟฟา  3,00,000   

- คานํ้าประปา 1,502,00 

รวม 4,502,000 
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8.4.1  (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริการสาธารณูปโภคสวนกลาง    (2) 

งบประมาณ       726,900 บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบริการดานบริการสาธารณูปโภค 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนหนวยงานที่ไดรับบริการสาธารณูปโภค 11  หนวย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 726,900   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 726,900 

คาสาธารณปูโภค 726,900 

- คาไปรษณีย 726,900 

รวม 726,900 
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8.4.1  (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   บริการสาธารณูปโภคสวนกลาง (3)    

งบประมาณ       1,639 ,800 บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการใหบริการดานบริการสาธารณูปโภค 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนหนวยงานที่ไดรับบริการสาธารณูปโภค 11  หนวย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 1,639 ,800  บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,639,800 

คาสาธารณปูโภค 1,639,800 

- คาโทรศัพท  1,639,800 

  

รวม 1,639,800 
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8.4.1  (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี   

งบประมาณ       3,000 ,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการแกไขปญหาและนโยบายสําคญั 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนการแกไขปญหาและนโยบายสําคญั 20  หนวย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 3,000,000   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบรายจายอืน่ 3,000,000 

รายจายอืน่ 3,000,000 

- คาใชจายสํารองฉุกเฉิน 3,000,000 

  

รวม 3,000,000 
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8.4.1  (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 25 52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  

งบประมาณ       181,351 ,800  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   3,500  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 181,351,800    บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

1. งบบุคลากร 50,063,700 

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 46,825,300 

1.1.1 เงินเดือน 43,302,300 

(1) อัตราเดิม 97 อัตรา 33,944,700 

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 4,678,800 

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 4,088,400 

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 590,400 

1.1.2 คาจางประจํา 3,523,000 

(1) อัตราเดิม  20 อัตรา 3,308,100 

(2) เงินเพิ่มคาจางประจํา 198,500 

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 16,400 

1.2 คาจางช่ัวคราว 1,099,300 

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 1,099,300 

(1) คาจางรายเดือน 1,099,300 

  

รหัสงบประมาณ         2 – 1 – 1201 – 1 – 09 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,139,100 

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,139,100 

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,139,100 

2. งบดําเนินงาน 18,562,400 

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ 14,445,000 

2.1.1 คาตอบแทน  11,793,800 

(1) คาเชาบาน 630,000 

(2) คาตอบแทนรายเดือนผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุราชการ 521,300 

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 8,644,800 

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับเงินเดือน เต็ม

ขั้น 92,100 

(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 1,905,600 

2.1.2 คาใชสอย 107,000 

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 107,000 

2.1.3 คาวัสดุ 2,544,200 

(1) วัสดุสํานักงาน 1,000,000 

(2) วัสดุการศึกษา 1,544,200 

2.2 คาสาธารณปูโภค 4,117,400 

2.2.1 คาสาธารณปูโภค 4,117,400 

(1) คานํ้าประปา 1,088,800 

(2) คาไปรษณียโทรเลข 200,000 

(3) คาไฟฟา 2,828,600 

3. งบลงทนุ 105,333,900 

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 105,333,900 

3.1.1 คาครุภัณฑ 8,280,000 

(1) ระบบปรบัอากาศสาํหรบัหอง Data Center 2 ระบบ 1,500,000 

(2) โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 150 ชุด 1,080,000 

(3) ระบบสํารองขอมูล (Backup System) 1 ระบบ 500,000 

(4) ระบบ VOIP Gateway/SIP Server 1 ระบบ 200,000 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

(5) ระบบ AntiVirus Gateway 1 ระบบ 500,000 

(6) ระบบจัดเก็บขอมูลผานเครือขาย (SAN System) 1 ระบบ 1,500,000 

(7) ระบบการจัดเก็บขอมูลจราจร 1 ระบบ 2,000,000 

(8) ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร (Security Control CCTV) 

1 ระบบ 1,000,000 

3.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง 97,053,900 

(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 หลัง 39,290,000 

(2) อาคารอัฒจันทรสนามกีฬากลาง 1 หลัง 13,000,000 

(3) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค 1 หลัง 29,128,000 

(4) ปรับปรุงลูว่ิงและลานกรีฑา 15,635,900 

4. งบเงินอดุหนุน 6,591,800 

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,591,800 

1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 6,591,800 

5. งบรายจายอืน่ 800,000 

1) คาใชจายในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ 800,000 

รวม 181,351,800 
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8.4.1  (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร  

งบประมาณ       73,253,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   2,500  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 3.5  คะแนน 

  

 

2.  งบประมาณ 73,253,000     บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

1. งบบุคลากร 32,129,000 

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 30,729,200 

1.1.1 เงินเดือน 28,547,600 

(1) อัตราเดิม 72 อัตรา 21,871,200 

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 3,333,600 

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 9,200 

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 3,333,600 

1.1.2 คาจางประจํา 2,181,600 

(1) อัตราเดิม  14 อัตรา 2,035,700 

(2) เงินเพิ่มคาจางประจํา 122,200 

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 23,700 

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,399,800 

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,399,800 

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,399,800 

2. งบดําเนินงาน 10,127,100 

รหัสงบประมาณ         2 – 1 – 1201 – 1 – 10 



12 - 13 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ 7,839,400 

2.1.1 คาตอบแทน  4,551,400 

(1) เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 4,454,400 

(2) คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 97,000 

2.1.2 คาใชสอย  613,500 

(3) คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 255,200 

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 358,300 

2.1.3 คาวัสดุ  2,674,500 

(5) วัสดุสํานักงาน 400,000 

(6) วัสดุการศึกษา 2,274,500 

2.2 คาสาธารณปูโภค 2,287,700 

2.2.1 คาสาธารณปูโภค 2,287,700 

(1) คานํ้าประปา 562,100 

(2) คาไปรษณียโทรเลข 725,600 

(3) คาไฟฟา 1,000,000 

3. งบลงทนุ 25,234,700 

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 25,234,700 

3.1.1 คาครุภัณฑ 5,434,700 

(1) ครื่องถายเอกสาร ความเร็วไมนอยกวา 20 แผนตอนาที 3 เครื่อง 291,700 

(2) เครื่องยอยปุยพืชสดตัวใหญ 1 เครื่อง 343,000 

(3) รถเข็นพนยาฆาเชื้อ 2 คัน 70,000 

(4) เครื่องชั่ง 4 ตําแหนง 1 เครื่อง 75,000 

(5) เครื่องชั่ง 3 ตําแหนง 2 เครื่อง 90,000 

(6) เครื่องปนตกตะกอนชนิดต้ังโตะขนาดเล็ก 1 เครื่อง 50,000 

(7) ดิจิตอบมัลติมิเตอร 5 เครื่อง 35,000 

(8) เครื่องวัดสี (Colorimeter) 1 เครื่อง 540,000 

(9) เครื่องน่ึงฆาเชื้อโรคแบบมีระบบอบแหง 1 เครื่อง 290,000 

(10) เครื่องฆาเชื้อแบบใชไอนํ้ารอน 500 ลิตร (Hot water spray retort) 1 

เครื่อง 1,850,000 

(11) เครื่องวิเคราะหนํ้ามันไบโอดีเซล 1 เครื่อง 1,800,000 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

3.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง 19,800,000 

3.1.2.1 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 19,800,000 

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง 19,800,000 

4. งบเงินอดุหนุน 5,762,200 

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,762,200 

1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 5,762,200 

รวม 73,253,000 
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8.4.2 (11) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือโครงการ ความรวมมือทางการศึกษา วิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาคางประเทศ 

งบประมาณ 500,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท้ังในและตางประเทศ

มากขึ้น ท้ังการแลกเปล่ียนนักศึกษา  อาจารย และการวิจัย  โดยในปท่ีผานมามีนักศึกษาชาวตางชสติ แสดง

ความจํานงเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยกวา 300 คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเดินทางไปอบรมระยะ

สั้นในหลายประเทศ รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนอาจารยผูสอนเพิ่มมากขึ้น  การติดตอประสานงานเพื่อใหเกิด

กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวมีความจําเปนและตองเพิ่มความเขมขนในการติดตอประสานงาน จึงตองจัดเตรียม

คาใชจายใหเพียงพอท้ังคาใชจายในการเดินทาง การรับรองแขกชาวตางชาติ  ตลอดจนตอบแทนนนักศึกษาตาม

โครงการแลกเปล่ียนตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไดตกลงกัน  
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อประสานการแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย และการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับ

มหาวิทยาลัยคูสัญญา 

2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานแกผูบริหารระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย

คูสัญญา 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    1   ขอที ่  1.1  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ผลงานการประสานและบริการงานจัดการศึกษา 
 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนนกัศกึษาตามโครงการแลกเปล่ียน 

จํานวนอาจารยตามโครงการแลกเปล่ียน 

จาํนวนสถาบนัการศกึษา/หนวยงานแลกเปล่ียน 

340 คน 

10 คน 

5  แหง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ระดับความสําเร็จของโครงการความรววมือ 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 1201 – 2 – 11 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชมุหารอืมอบหมาย

หนาท่ี 

            

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- ใหบริการรับสง ตออายุ

หนังสืออนุญาตตาง ๆ แก

นักศกึษา 

            

- ใหบริการรับสง ตออายุ

หนังสืออนุญาตตาง ๆ แก

อาจารยแลกเปล่ียน 

            

- รับรองแขกชาวตางประเทศ             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจ             

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

5.  งบประมาณ   125,000     บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 500,000 

1. คาตอบแทน 200,000 

- คาตอบแทนนักศกึษา อาจารย ตามโครงการความรวมมือ  200,000 

2. คาใชสอย 270,000 

- คาเบ้ียงเล้ียงท่ีพักและพาหน (ติดตอราชการในตางประเทศ)  200,000 

- คารับรอง 70,000 

3. คาวัสดุ 30,000 

- คาวัสดุสํานักงาน 15,000 

- คาวัสดุงานบานงานครัว 15,000 

รวม 500,000 
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6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นักศึกษา  คณาจารย  และผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยคูสัญญาไดรับ

ความสะดวกในการติดตอประสานงานในเรื่องท่ีเก่ียวของมากขึ้น  

 

7.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากนักศึกษา ผูบริหารมหาวิทยาลัย นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8.4.2 (12) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

งบประมาณ 1,000,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีน้ัน  สวนหน่ึงจะตอง

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูความสามารถในงานท่ีปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีความเขาใจและ

ปฏิบัติตนตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนอยางตอเน่ือง โดยสงเขาอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวกของกัยงานในหนาท่ี  การจัดอบรมหลักสูตรท่ี

สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อเปดโลกทัศนใหกวางขึ้นและสามารถนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2 เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    1   ขอที ่  1.1  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ผลงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ  75 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.5  คะแนน 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  :   ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 1201 – 2 – 12 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชมุหารอืมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ 

            

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- จัดสงบุคลากรเขาอบรม             

- จัดอบรมตามของลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

            

- ศึกษาดูงาน             

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สอบถามความพึงพอใจ             

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

5.  งบประมาณ   500,000     บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 1,000,000 

4. คาใชสอย 450,000 

- คาเบ้ียงเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 500,000 

- คาใชจายในการจัดอบรม  200,000 

- คาใชจายในการศึกษาดูงาน 300,000 

รวม 1,000,000 

 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับความความรู ความเขาใจ และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาในหนาท่ี 

 

7.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากนักศึกษา ผูบริหารมหาวิทยาลัย นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8.4.2 (13) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือโครงการ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนางานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

งบประมาณ 500,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ บก.ศ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 

กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามาโดยตลอด ซึ่งผลการประเมินในปท่ีผานมา มีผลคอนขางตํ่า

เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอมูลยังไมเปนระบบและบางกิจกรรมไมมีงบประมาณดําเนินการการ จึง

มหาวิทยาลัยจึงไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติการประจําป ท่ีไมมีงบประมาณดําเนินการ 

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปสามารถดําเนินการไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อใหสามารถจัดเก็ยและรวบรวมขอมูลหลักฐานการปฏิบัติงานรองรับการตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงานตามคํารับรองกาสรปฏิบัติการไดอยางครบถวน 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    4   ขอที ่  4.6  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  ผลงานการจัดกิจกรรมสนับสนุนคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น 5  เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ระดับผลการประเมินตามคํารับรอง ฯ 3.5  คะแนน 

  

 

 

 

รหัสงบประมาณ          1 – 1 – 1201 – 2 – 13 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมหารือเพื่อกําหนด

กิจกรรมท่ีจําเปนตอง

ดําเนินการ 

            

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- ดาํเนินการตามกิจกรรมท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

            

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม             

- ประมวลผล และสรปุผลการ

ประเมิน 

            

 

5.  งบประมาณ   500,000     บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบรายจายอืน่ 500,000 

รายจายอืน่ 500,000 

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนคํารับรองการปฏิบัติราชการ 500,000 

  

รวม 500,000 

 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณท่ีผานมาตอสภามหาวิทยาลัยและ

ทราบความกาวหนาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งรายงานตอสํานักงาน ก.พ.ร. และ สมศ. ตามกําหนดเวลา 

 

7.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

สอบถามจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับเอกสารรายงานประจําป นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผล

เสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8.4.1  (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการพัฒนาสาขาวิชาสูสากล  

งบประมาณ       1,000 ,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาสาขาวิชาสูสากล 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสาขาวิชาสูสากล 10  กิจกรรม 

  

 

2.  งบประมาณ 1,000,000   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบรายจายอืน่ 1,000,000 

รายจายอืน่ 1,000,000 

- คาใชจายในการสนับสนุนการพัฒนาสาขาวิชาสูสากล 1,000,000 

  

รวม 1,000,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ         2 – 1 – 1201 – 2 – 14 
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8.4.1  (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู  

งบประมาณ       1,620 ,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพคร ู

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพคร ู 6  กิจกรรม 

  

 

2.  งบประมาณ 1,620,000   บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบรายจายอืน่ 1,620,000 

รายจายอืน่ 1,620,000 

- คาใชจายในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพคร ู 1,620,000 

  

รวม 1,620,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ         2 – 1 – 1201 – 2 – 15 
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8.4.1  (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   อุดหนุนทุนวิจัย  

งบประมาณ       6,125 ,800  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการวิจยั 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนโครงการวิจัย 13  โครงการ 

  

 

2.  งบประมาณ 6,125 ,800  บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบเงินอดุหนุน 6,125,800   

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,125,800   

- เงินอุดหนุนการวิจัย 6,125,800   

  

รวม 6,125,800   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ         2 – 1 – 1201 – 2 – 16 
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8.4.1  (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนกิจกรรมการบรกิารวิชาการ  

งบประมาณ       5,000,0 00  บาท    

ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตที่ไดรับจาก กิจกรรม    ผลงานการบรกิารวิชาการ 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนกิจกรรมบรกิารวิชาการ 50 โครงการ   

  

 

2.  งบประมาณ 5,000,0 00  บาท    
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบเงินอดุหนุน 5,000,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000,000 

- เงินอุดหนุนกิจกรรมการบรกิารวิชาการ 5,000,000 

  

รวม 5,000,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ         2 – 1 – 1201 – 2 – 17 
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8.4.2  (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

ช่ือกิจกรรม   โครงการติดต้ังหองปฏิบัติการภาษามัลติมีเดีย (Multi-media Language Labs)        

งบประมาณ 6,000,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

ศูนยภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับงบประมาณกอสรางอาคาร 4 ชั้น พรอมศูนยคอมแลว

เสรจ็ในปงบประมาณ 2550 เฉพาะตัวอาคาร และไดรับงบประมาณติดต้ังเครื่องปรับอากาศหองตาง ๆ ใน

ปงบประมาณ 2551 แตยังไมมีครุภัณฑและวัสดุ อุปกรณในหองตาง ๆ ท่ีพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน

และฝกปฏิบัติการทางดานภาษา หองประชุมอบรมสัมมนา หองศึกษาคนควา และหองทํางานของเจาหนาท่ี

และคณาจารย ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดหา ติดต้ังครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณสื่อการเรียน

การสอน หองประชุมอบรมสัมมนาตางใหพอเพียงท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยสําหรับการบริการใหความรู

และฝกปฏิบัติของนักศึกษาและชุมชนทองถ่ิน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการภาษาท่ีทันสมัยและมีประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอนภาษา 

2.  เพื่อใหการดําเนินการและบริหารจัดการศูนยภาษาสามารถใหบริการวิชาการแกนักศึกษาได 

3.  เพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาในมหาวิทยาลัยและบริการชุมชน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่  1  ขอที ่

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  หองปฏิบัติการทางภาษา หองศึกษาคนควา หองประชุมสัมมนา และหองปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   หองปฏบิตักิารทางภาษา หองศกึษาคนควา สํานกังานหอง 1 หอง   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาและผูใชบริการ รอยละ 90 

  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ            3 – 1 – 1201 – 2 - 18 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2552 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- จัดทําแผนและรายละเอียด

คุณลักษณะของหองปฏิบัติการ

ตาง ๆ  

            

- ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง 

            

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- ประมูลงานตามระเบียบพัสดุ             

- ควบคุมการดําเนินการติดต้ัง

หองปฏิบัติการตาง ๆ ตามท่ี

กําหนด 

            

- ตรวจรับพัสดุครุภัณฑและ

ทดสอบการใชงาน

หองปฏิบัติการ 

            

- ใชงานหองปฏิบัติการบริการ

นักศกึษา 

            

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สังเกต บันทึกผลการใชงาน

หองปฏิบัติการทางภาษาตาง ๆ 

ตามท่ีกาํหนด 

            

- สอบถามความพอใจการใช

บริการจากผูใช 
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5.  งบประมาณ   6,000,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

1. คาครุภัณฑหองปฏิบัติการภาษามัลติมีเดียหองประชุมสัมมนา หองศึกษาคนควา 

Self-access และหองปฏิบัติการคณาจารยคณาจารยและเจาหนาท่ี 

5,9000,000 

2. คาวัสดุใชสอย 80,000 

3. คาตอบแทนวิทยาการ 20,000 

รวม 6,000,000 

 

6.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปดบริการตามภารกิจได 

2.  นักศึกษาคณาจารยและชุมชนไดใชศูนยภาษาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานภาษามากขึ้น 

3.  นักศึกษาคณาจารยและชุมชนมีความพึงพอใจในการบริการของศูนยภาษา 

7.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

1.  ตรวจงานตามสัญญาตามระเบียบพัสดุ 

2.  สอบถามนักศึกษาคณาจารยและชุมชนท่ีใชบริการของศูนยภาษา 

3.  บันทึกและสังเกตการใชบริการของนักศึกษาคณาจารยและชุมชน 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาที่ดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 หองปฏิบัติภาษามัลติมีเดีย 

จํานวน 45 ที่นั่ง 

2 1,500,000 3,000,000 - คอมพิวเตอรผูสอน 2 ชุด 

- คอมพิวเตอรผูเรียน 90 ชุด 

     - โตะและเกาอ้ีผูเรียน 90 ชุด 

     - โตะและเกาอ้ีผูสอน 2 ชุด 

     - เครือ่งฉายภาพ LCD 2 ชุด 

     - เครื่องเสียง 2 ชุด 

     - โปรแกรมควบคุมระบบ 2 

     - เครื่องกระจายสัญญาณ 2 

2 หองศึกษาคนควา Self-access 

จํานวน 40 ที่นั่ง 

1 1,200,000 1,200,000 - คอมพิวเตอร 40 ชุด 

- โตะและเกาอ้ี 40 ชุด 

     - ระบบควบคุมกลาง 1 ชุด 

     - โตะทํางานเจาหนาที่ 1 ชุด 

     - ช้ันหนังสือ 4 ชุด 

3 หองประชุมสัมมนา 2 400,000 800,000 - เวทียกพ้ืน 2x6 m. 2 ที่ 

     - เครือ่งฉาย LCD 2 ชุด 

     - เครื่องเสียง 2 ชุด 

     - ผามาน 2 หอง 

     - โตะพับได 80 ตวั 

     - เกาอ้ีนั่งประชุม 240 ตวั 

4 เกาอ้ีนั่งเรียน 280 400 112,000 - เกาอ้ีนั่งเรียน Lecture 

     ไฟเบอรขาเหล็ก 

     มีที่รองเขียน 

5 เครือ่งฉาย LCD และเครื่อง

เสียงสําหรับหองเรียน 4 หอง 

4 60,000 240,000 - เครือ่งฉาย LCD 4 ชุด 

- เครื่องเสียง 4 ชุด 

6 ทีท่าํงานของอาจารย 4 137,000 548,000 - โตะเกาอ้ี 

     - คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

     - ช้ันหนังสือ 

     - ที่นั่งรับรอง 

 รวม   5,900,000  
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8.4.2 (19) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแมบท ICT  

งบประมาณ 1, 500,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  

 ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานโครงขายอินเทอรเน็ตและจัดหา

เครื่องมือสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการตอบสนองตอการเรียนรู การจัดการศึกษา การ

คนควา ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุม ท่ัวถึง ดังน้ันศูนยคอมพิวเตอร จึงได

มุงเนนท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมสามารถใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ตอเน่ือง และมีความปลอดภัย  

2. วัตถุประสงค 

               - ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการโครงขาย ตามแผนแมบท ICT 

 - จัดซื้อเครื่องแมขาย จํานวน 2 เครื่อง 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    4    ขอที่   4.5.2 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

   (ระบุผลผลิต)   พัฒนาระบบเครือขายตามแผนแมบท ICT 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนเครื่องแมขาย 2 เครื่อง   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาและผูใชบริการ รอยละ 90 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : ระยะเวลาดาํเนนิการ 11 เดือน 

  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ               6 – 1 – 1201 – 2 - 19 
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5. การดําเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1.ขั้นเตรียมการ 

   - จัดทําโครงการ 

2.ขั้นดําเนินการ 

   - ดําเนินการตาม

โครงการ 

3.ขั้นประเมินผลและ

รายงานผล 

   - ติดตามผลโครงการ 

   - สํารวจความพึง

พอใจ 

  

    

 

 

 

   

 

6. งบประมาณ   1,500,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 846,000 

งบลงทนุ  

1. คาครุภัณฑ  

-  จัดซื้อเครื่องแมขายใหบริการ Web Server 250,000 

-  จัดซื้อเครื่องแมขายใหบริการ File Server  250,000 

-  จัดซื้อ Wireless Access Point 22 ชุด 154,000 

รวม 1,500,000 

 

6.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

               มหาวิทยาลัยสามารถใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเพียงพอตอความตองการ 

 7. การประเมินโครงการ 

 7.1 ปริมาณการใชงานในแตละเดือน 

              7.2 ปริมาณการใชงานในแตละภาคเรียน 

 7.3 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน

/หนวย

นับ 

ราคาตอ

หนวย

(บาท) 

รวมเงิน

(บาท) 

คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องแมขาย Web Server 2 250,000 500,000 -หนวยประมวลผลไมต่ํากวา Intel 

E7340 

-ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 

Enterprise Server 

     -หนวยความจาํไมนอยกวา 8 GB 

     -ระบบควบคุม Hard Disk Raid 

Level 5  

    หนวยความจาํไมต่าํกวา 512 M 

     -Two Embedded Multifunction 

Gigabit Server Adapters 

     -System Insight Manager (SIM) 

     -Hard Disk 140 GB 10K SAS 

จํานวนไมนอยกวา 3 หนวย 

2. Wireless Access Point 22 7,000 154,000  รองรับมาตรฐาน IEEE 

802.11a or IEEE 802.11b/g 

 รองรับ SuperG mode 108 

Mbps 

 รองรับ Wi-Fi a/b/g 

 รับรับการเขารหัสแบบ 

WPA/WPA2, AES, TKIP และ 

WEP 

 รองรับ RADIUS Server 

MAC-based and 802.1X AAA 

 รองรับ POE 

 รองรับ SNMP 

สามารถกําหนดคา Configuration 

ผาน Web Browser ได 

 รวม   654,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม    จัดพิธีไหวครูของนักศึกษาศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 

งบประมาณ    30,000 บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทย การไหวครู หรือผูประสิทธิประสาทวิชาความรู ถือวาเปนผูมีพระคุณอยางย่ิง 

ดวยเหตุนี้ศูนยคายธนะรัชตจึงจัดไหวครูขึ้นเพ่ือแสดงความกตัญูกตเวที แกครูอาจารยและเพ่ือเปนการรักษาประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงคงอยูกับชาติสืบไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดพิธีไหวครู ประจําปของนักศึกษาศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 

2. เพ่ือแสดงออกถึงความกตญัูกตเวท ีของนกัศกึษาแกครอูาจารย 

3. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  ขอท่ี 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาเขารวมในพิธีไหวคร ู 200 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณี รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 3  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 150  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- นาํเสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมกรรมนกัศกึษา และ

หัวหนาช้ันเรียน 

            

- ซอมไหวครู             

- จัดพิธีไหวครู             

 

รหสังบประมาณ             3 – 1 – 1301 – 2 - 01 



13 - 2 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- เขยีนรายงานผลการดาํเนนิการ             

 

6.  งบประมาณ  30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาจางจัดพานไหวคร ู 5,000 

-  คาเชาเครื่องเสียง 3,000 

-  คาจางจัดสถานที่ 7,000 

-  คาอาหาร และอาหารวาง 8,000 

-  คาเชาอุปกรณในการจัด 7,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาเขารวมพิธีไหวครูอยางพรอมเพรียง 

2. นักศึกษาไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม และจริยธรรม และมีความกตญัูตอคณาจารย 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

2. จากการสังเกต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 - 3 

 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   โครงการกีฬา 5 ศนูย       

งบประมาณ      130,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การแขงขนักีฬา 5 ศูนย เปนการแขงขันกีฬาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธของนักศึกษา ระหวางศูนยใหการศึกษาคาย  

ธนะรัชต  ศูนยฯประจวบคีรีขันธ   ศูนยใหการศึกษาหัวหิน   ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน และโครงการความรวมมือทาง

วิชาการฯ นครปฐม  ซ่ึงไดมีการจัดการแขงขันสืบตอกันมา  ซ่ึงศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชตจะเขารวมการแขงขัน กีฬา 5 

ศูนย เพ่ือความสามัคคีของหมูคณะ และระหวางศูนยฯ ใหการศึกษา  ดวยเหตุนี้จึงตองมีโครงการ “กีฬา 5 ศนูยเกมส” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชกีฬาเช่ือมความสัมพันธของนักศึกษาทั้ง 5 ศนูย 

2. เพ่ือฝกการทํางานเปนทีม 

3. เพ่ือสรางความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัยในการแขงขันกีฬา 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาคายธนะรชัต 362 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาสามารถเขารวมแขงขันกีฬา และเปนกองเชียร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และแขงขันกีฬาดวยความมีน้ําใจนักกีฬา 

รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 5  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 359.11  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- ประชุมประธาน 5 ศนูย             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เตรียมการแขงขัน ประชุม

ผูเก่ียวของทุกฝาย  

            

รหสังบประมาณ              3 – 1 – 1301 – 2 - 02 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

- จัดการแขงขันกีฬา พิธีเปด - ปด             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สังเกต การเขารวมกิจกรรม             

- สงเอกสารรายงาน ผลการ

ดําเนินงาน 

            

 

5.  งบประมาณ  130,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-  คาเชารถ 20,000 

-  คาอาหาร และอาหารวาง 10,000 

2. คาวัสดุ  

-  คาอุปกรณกีฬา 10,000 

-  คาชุดกีฬา และกองเชียร 60,000 

-  คาเส้ือกิจกรมนกัศกึษา และอาจารย 30,000 

รวม 130,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักศึกษามีประสบการณดานการเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬา 

2. นักศึกษาไดรับประสบการณในการแขงขันกีฬา และเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

3. นักศึกษามีความสามัคคีกันระหวางศูนย 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. จากการจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ 

2. จากการสังเกต 

3. การเขยีนรายงาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 

งบประมาณ     30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาเปนการเปดโอกาสดีใหนักศึกษาไดนําทฤษฎีสูการปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษา

ไดรับประสบการณตรงในสภาพแวดลอมที่เปนจริง ดังนั้นเพ่ือใหเกิดทักษะ และประสบการณแกนักศึกษามากย่ิงขึ้น ทาง

ศูนยฯ จึงจัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาขึ้นตามเหตุผลดังกลาว 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ทักษะ และประสบการณ ในสาขาที่เรียนมากย่ิงขึ้น 

3. เพ่ือใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกันเปนทีม และทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางด ี

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนนกัศกึษา 260 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นกัศกึษามีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมตาง ๆ  รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 11  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 115.38  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- นาํเสนอโครงการ             

- จัดสรรงบประมาณ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- นกัศกึษาจดักิจกรรมตาม

โครงการที่เสนอ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- นกัศกึษาสรปุ และรายงานผล

โครงการ 

            

             

 

6.  งบประมาณ  30,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 3,000 

2. คาใชสอย  

-  คาจางจดัสถานที ่และเชาสถานที ่ 5,000 

-  คาอาหารและอาหารวาง 15,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุ 7,000 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 

2. นักศึกษาสามารถนําเสนอโครงการจัดกิจกรรมได 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. จากจาํนวนกิจกรรมของนกัศกึษา 

2. จากการสังเกต 

3. จากการรายงานผลของนกัศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 - 7 

 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   ประกวดการวาดภาพและคดัลายมือ 

งบประมาณ    58,500   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต เปดการเรียนการสอน ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มาประมาณ 

20 ป โดยผลิตบุคลากรเขาสูหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงตองการสนับสนุน สงเสริมนักเรียน 

นักศึกษา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขารวมโครงการประกวดวาดภาพ และคัดลายมือ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดาน

ศิลปะ และภาษาไทยของโรงเรียนและผูเก่ียวของ ใหพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดประกวดการวาดภาพและคัดรายมือ ของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2. เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ และภาษาไทยในโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3. เพ่ือเผยแพรความรู และบริการวิชาการแกชุมชน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนนักเรียน นักศึกษาเขรวมประกวดวาดภาพและคัดลายมือ 100 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 6  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 585  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- นาํเสนอโครงการ             

- จัดสรรงบประมาณ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- นกัศกึษาจดักิจกรรมตาม

โครงการที่เสนอ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- นกัศกึษาสรปุ และรายงานผล

โครงการ 

 

            

 

6.  งบประมาณ  58,500  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนกรรมการ 3,000 

-  คาตอบแทนเงินรางวัล 44,500 

2. คาใชสอย  

-  คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 5,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสด ุ 6,000 

รวม 58,500 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีนกัเรยีน นกัศกึษาเขารวมประกวดวาดภาพ และคดัลายมือประมาณ 100 คน 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. จํานวนผูเขารวมประกวดตามโครงการ 

2. จากการสังเกต 

3. ผลงานการวาดภาพ และคดัลายมือ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม   การจดัการศกึษาศนูยใหการศกึษาคายธนะรชัต     

งบประมาณ     2,974,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี ณ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ คาย         

ธนะรัชต ศูนยการทหารราบ อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป,  คอมพิวเตอรธุรกิจ, 

การบริหารทรัพยากรมนุษย, การจดัการอุตสาหกรรม,รัฐประศาสนศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร (แขนงวิชาบรหิาร           

รัฐกิจ)    

 ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี 

ความรู มีความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เปนที่ยอมรับ และอยูในสังคมอยางมีความสุข ดวยเหตุนี้ จึงจัดโครงการ

การจัดการศึกษาศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชตขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และ มหาวิทยาลัยอยาง

แทจริง 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือดําเนินงานบริหารศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสนับสนุนการจัดการของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  ขอท่ี 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 362 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนกัศกึษาคายธนะรชัต รอยละ 95 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 8,214.47 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- จดัตารางเรยีน ตารางสอบ             

รหสังบประมาณ              3 – 1 – 1301 – 1 - 05 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

- จัดการเรียนการสอน - สอบ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- การวัดและประเมิลผลการเรียน

การสอน  

            

- จากกิจกรรมตามโครงการ             

 

6.  งบประมาณ   2,974,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบุคลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา  

-   คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อตัรา) 117,720 

งบดําเนินงาน  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอนแทนการสอน 1,600,000 

-  คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 15,000 

-  คาดําเนินการ 200,000 

-  คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 18,000 

2. คาใชสอย  

-  คาใชสอย 30,000 

-  คาประกันสังคมของเจาหนาที่ 5,600 

-  คาเบี้ยเลี้ยงที่พัก ยานพาหนะ 120,000 

-  คาซอม-บํารุงรถตู 12,000 

-  คาเชาสถานที่ 90,000 

-  คาประกันชีวิต 6,000 

-  คาโฆษณา และประชาสัมพันธศูนยฯ 40,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 579,200 

4. คาสาธารณูปโภค  

-  คาสาธารณูปโภค 60,000 

-  คาโทรศัพท 12,000 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-  เครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอรและวีดีโอ  (จํานวน 2 เครื่อง) 68,480 

รวม 2,974,000 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

-  ผลิตบัณฑิตไดตามวัตถุประสงค 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

-  จากจาํนวนบณัฑิต 

-  จากจาํนวนนกัศกึษาทีเ่ขาศกึษา 

 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คณุลักษณะ 

1 เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพ

จากคอมพิวเตอร และวีดีโอ 

2 เครื่อง 34,240 68,480 คณุลักษณะ   

ความสวาง 2,000  ANSI  

LUMENS เปนเครื่องฉายภาพ

ระบบ  LCD  ชนดิ  TFT  

Polysilicon    ขนาด 0.6 นิ้ว X 3 

     คําช้ีแจง 

     เพ่ือใชเปนส่ือในการจัดการเรียน

การสอนของคณาจารย 

 รวม   68,480  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอน     

งบประมาณ      30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดมีการพัฒนาหลักสูตรหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาที่จัดการเรียนการสอนที่

ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต เพ่ือใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจของประเทศและของโลก จึงมีความจําเปนที่จะตอง

มีการพัฒนาการเรยีนการสอนของคณาจารย โดยจดัทาํแผนการสอน และนวัตกรรมการสอนและการวัดผล ประเมินผล ให

สอดคลองกับหลักสูตรที่เปล่ียนแปลงไป 

2.  วัตถุประสงค 

3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารยศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 

4. เพ่ือใหผูสอนจัดทําแผนการสอนในสาขาที่เปดสอน ณ ศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 

5. เพ่ือใหผูสอนจัดทํานวัตกรรมการสอนที่ผูสอนรับผิดชอบ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  คณาจารยไดรบัการพัฒนาการเรยีนการสอน  จาํนวน 40  คน 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนแผนการสอนและนวัตกรรมการสอน 5 รายวิชา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    คณาจารยมีแผนการสอนและนวัตกรรมที่สอดคลอง รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 6,000  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

- เตรียมเอกสารการอบรม             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- เชิญวิทยากร             

 

รหสังบประมาณ           3 – 1 – 1301 – 2 - 06 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

- ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ             

- สรุปผลการประชุม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- แผนการสอนและนวัตกรรม             

- สงรายงาน             

 

6.  งบประมาณ   30,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนวิทยากร 2,000 

2. คาใชสอย  

-  คาอาหารวาง  1,600 

-  คาอาหารกลางวัน     4,000 

-  คาเชารถตูปรับอากาศ 3,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุอุปกรณ 19,400 

รวม 30,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยมแีผนการสอนคนละอยางนอย 5 รายวิชา 

2. ผูสอนมีนวัตกรรม อยางนอย 2 รายวิชา 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. สังเกต 

2. การปฏบิตักิาร 

3. จํานวนแผน และนวัตกรรม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม   โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต 

งบประมาณ      80,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ไดพัฒนา และกาวหนาอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษา คนควา ใหมี

ความรูที่ทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ ดวยเหตุนี้จึงตองสงเสริม พัฒนาคุณภาพ

บุคลากรของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชตใหมีความรูทันตอวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาศูนยฯ และ

มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งคณาจารยซ่ึงตองถายทอดความรู และเทคโนโลยีแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยใหบุคลากรของ

ศูนย ไปศึกษาดูงาน เขารวมอบรม ประชุมสัมมนา ในโครงการตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาของศูนยใหการศึกษาคายธนะรัชต ใหมีความรูทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือใหคณาจารย นําความรูที่ไดรับไปพัฒนาเพ่ิมความรู ใหแกนักศึกษา เพ่ือจะไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  ขอท่ี 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   อาจารยประจาํ อาจารยพิเศษ และนกัศกึษา ไดศกึษาดงูาน 165 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    อาจารยมีความรูดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี และ

ศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 95 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 7  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 484.84  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ติดตอสถานที่              

- ไปทัศนศึกษาดูงาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- เขียนรายงานผลการดําเนินงาน             

รหสังบประมาณ           3 – 1 – 1301 – 2 - 07 
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6.  งบประมาณ  80,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  30,000 

-   คาที่พัก 40,000 

-  คาเชายานพาหนะ 10,000 

รวม 80,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 อาจารยไดรับความรูดานการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

-  สังเกต 

-  การเขยีนรายงาน 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม       การจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

งบประมาณ        3,030,400  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)    จาํนวนนกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป  สาขารฐัประศาสนศาสตร      

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาในสาขาวิชาตาง  ๆ      300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนกัศกึษาในรายวิชาตาง ๆ รอยละ 85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 10,101.33  บาท 

 

2.  งบประมาณ     3,030,400    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

-   คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 12 เดอืน 166,560 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนอาจารยผูสอน 1,500,000 

-   คาตอบแทนกรรมการศูนย 162,000 

-   คาตอบแทนกรรมการคมุสอบ 16,000 

-   คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 13,500 

-   คาตอบแทนวิทยากร 20,000 

2. คาใชสอย  

-   คาเชารถ + น้ํามันเช้ือเพลิง 380,000 

-   คาเชาสถานที่ 200,000 

-   คาประกันชีวิต 10,000 

-   ประชาสัมพันธ 20,000 

 

รหสังบประมาณ         3 – 1 – 1302 – 1 - 01 



13 - 17 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

-   คาเบี้ยเล้ียง 100,000 

-   คาอาหารและอาหารวาง 20,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 130,954 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 40,000 

- คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 10,000 

-  คาวัสดุตํารา 10,000 

-  คาจอรบัภาพ  2  จอๆละ  4,500  บาท 9,000 

งบลงทุน  

1. คาครภุณัฑ  

-  เครื่องขยายเสียงไรสาย 16,906 

-  LCD 68,480 

-  ปายประชาสัมพันธกลางแจง 50,000 

-  โนตบุค 87,000 

รวม 3,030,400 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร   

ช่ือกิจกรรม       การจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

งบประมาณ       630,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)    จาํนวนนกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป  สาขารฐัประศาสนศาสตร      

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาในสาขาวิชาตาง  ๆ      300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนกัศกึษาในรายวิชาตาง ๆ รอยละ 85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 2,100  บาท 

 

2.  งบประมาณ   630,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนกรรมการศูนย 180,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเชาสถานที ่ 100,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง,ที่พัก,พาหนะ,เชารถ,เช้ือเพลิง 300,000 

-  คาอาหารและอาหารวาง  (ประชุม) 50,000 

รวม 630,000 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม       พิธีไหวครูของศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ   

งบประมาณ        30,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

ประเพณีไหวครูถือเปนพิธีอันศักดิ์สิทธ์ิและเปนวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงเอกลักษณของความเปนไทยซ่ึงคุณคาที่

ควรสืบสานใหดํารงอยูคูชาติสืบไป บุคคลใดก็ตามจะเปนผูมีปญญาที่ควรแกการยกยองนั้นจะตองมีคุณธรรมที่สําคัญคือ

ความเคารพตอครูอาจารยและความนอบนอมถอมตนอยูเสมอ  เพ่ือที่ครูอาจารยจะมีเมตตาถายทอดความรูใหประดุจน้ํายอม

ไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา  พระคุณของครูอาจารยเพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณของครู  จะตองมีพิธีการไหวครูขึ้นมา  

 

2.   วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหนกัศกึษาไดแสดงออกถึงความเคารพ  ความกตญัูกตเวท ี และระลึกถึงพระคณุของคร ูอาจารย   

2.  เพ่ือสืบทอดและดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย       

3.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีใหกับนักศึกษา 

4.  เพ่ือเปนสิริมงคลกับนักศึกษาที่เขารวมกิจกกรม  

 

3.  สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี    1   ขอท่ี                                                                

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นักศึกษาจะตระหนักและสืบสานประเพณีไหวครูของไทย  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาเขารวมในพิธีไหวคร ู 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาเขารวมในพิธีการไหวครู โดยแตงกายสุภาพตาม

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 2  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100  บาท 
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5.การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ประชมคณะกรรมการ             

2.  ประชุมหัวหนาช้ันแจงกําหนดการ             

3.  ประชาสัมพันธ             

4.  เตรียมจัดสถานที่และฝกซอมตัวแทน             

5.  พิธีไหวครู             

6.  ประเมินผลและสรุปผลโครงการ             

7. รายงานผลโครงการ             

 

6.  งบประมาณ    30,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาเชาเครื่องเสียง 5,000 

-   คาจางจัดสถานที ่ 10,000 

-   คาอาหารประชุมเตรียมงาน 5,000 

-   คาเชาเกาอ้ี   4,000 

-   อ่ืนๆ   6,000 

รวม 30,000 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นกัศกึษาไดแสดงออกถึงความกตญัู  กตเวทตีอครอูาจารย                                    

2.  นักศึกษาทราบ  รวมกันสืบทอดและดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของไทย   

3.  นกัศกึษารูจกัคณาจารยและบคุลากรในสํานกัจดัการศกึษาภายนอก   

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล   

ประเมินโครงการโดยใชแบบสอบถาม  สัมภาษณและสังเกต   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม       กีฬาเช่ือมความสัมพันธระหวางศูนยใหการศึกษา   

งบประมาณ        75,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยสํานักจัดการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายที่จะจัดการแขงขันกีฬาระหวางศูนย

ใหการศึกษา เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธไมตรีตอกัน โดยใชการกีฬาเปนส่ือ สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีและความ

รวมมือกัน มีน้ําใจเปนนักกีฬา อีกทั้งยังสงเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาใหสมบูรณแข็งแรง ศูนยใหการศึกษา

ประจวบคีรีขันธจึงเปนควรจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น  

2.   วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความสามัคคี  มีน้ําใจ  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย   

2. เพ่ือเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดแสดงออกถึงความสามารถดานการกีฬา   

3. เพ่ือสงเสรมิสุขภาพ  พลานามัยแขง็แรง และมีการพัฒนาบคุลิกภาพของนกัศกึษา                          ก 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1   ขอท่ี                                                                

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   นักศึกษาจะตระหนักและสืบสานประเพณีไหวครูของไทย  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬา 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาไดเพ่ิมทักษะทางดานกีฬาและการทํางานรวมกันเปนทีม รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 3  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 250  บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ประชมคณะกรรมการวางแผน             

2.  จัดทํากําหนดการและสงหนังสือ 

     เชิญอาจารยและนกัศกึษา 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3.  ประชาสัมพันธ             

4.  จัดการแขงขันกีฬา             

5.  ประเมินผล   สรปุผลและรายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   75,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาอาหารและอาหารวาง 10,000 

-   คายานพาหนะ 20,000 

2. คาวัสดุ  

-   คาเส้ือกีฬา 30,000 

-   อ่ืนๆ   15,000 

รวม 75,000 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

1.  นกัศกึษามีความสามัคค ี มีน้าํใจ  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย                                 

2.  นกัศกึษาไดแสดงออกถึงคาวามสามารถดานการกีฬา              

3.  นกัศกึษามีสุขภาพ  พลานามัยแขง็แรง  และมีการพัฒนาบคุลิกภาพทีด่ขีึน้                                  ก 

    

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล   

ประเมินโครงการโดยใชแบบสอบถาม  สัมภาษณและสังเกต   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม       ศกึษาดงูานเพ่ือพัฒนาศนูยใหการศกึษาภายนอก  

งบประมาณ        75,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

                    เนือ่งจากบคุลากรทีด่าํเนนิงานสํานกัจดัการศกึษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุจีาํเปนตองพัฒนากล

ยุทธในการรับนักศึกษาและพัฒนาบริบทของศูนยใหการศึกษาภายนอกใหทันสมัยเปนที่ยอมรับของนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป ดังนั้นการจัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนจึงเปน

ประโยชนอยางย่ิงสําหรับผูที่มีบทบาทในการดําเนินงานศูนยใหการศึกษา ประจวบคีรีขันธ  

 

2.   วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในดานการจัดการเรียนการสอนภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2.  เพ่ือแลกเปล่ียนความรูในการบริหารจัดการศูนยใหการศึกษาภายนอก    

3.  เพ่ือนําขอมูลและประสบการณทีดีมาปรับปรุงในการทํางานของศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ 

 

3.  สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี    1  ขอท่ี              

 

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)   เพ่ือแลกเปล่ียนความรูในการบริหารจัดการศูนยใหการศึกษาภายนอก  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   กรรมการศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ 7 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    กรรมการศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธ  ไดรับการพัฒนาจาก

การศกึษาดงูานในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 6  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 10,714.29  บาท 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ประชมคณะกรรมการการวางแผน             

2.  ติดตอแหลงประสบการณ             

3.  ปฏิบัติตามแผนที่วางไว             

4.  ประเมินผลโครงการ             

 

6.  งบประมาณ     75,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาที่พัก 15,000 

-   คาเบี้ยเล้ียง 10,000 

-   คายานพาหนะ 50,000 

รวม 75,000 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สามารถพัฒนาบุคลากรศูนยใหการศึกษาประจวบคีรีขันธใหมีความรูประสบการณเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น    

  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล   

ประเมินโครงการโดยใชแบบสอบถาม  สัมภาษณและสังเกต   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม       การจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

งบประมาณ        2,568,300   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

 (ระบุผลผลิต)    จาํนวนนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  สาขารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต และสาขาอ่ืนๆ     

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   บณัฑิตศกึษาในสาขาวิชาตาง  ๆ      98 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนกัศกึษาในรายวิชาตาง ๆ รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 26,207.14  บาท 

 

2.  งบประมาณ    2,568,300 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนอาจารยผูสอน 1,500,000 

-   คาตอบแทนวิทยากร  50,000 

2. คาใชสอย  

-   คาเชารถ + น้ํามันเช้ือเพลิง 280,000 

-   คาเชาสถานทีแ่ละคาน้าํคาไฟ 40,000 

-  คาเบี้ยเล้ียง 80,000 

-  คาประชาสัมพันธ 69,040 

-  คาอาหารและคาอาหารวาง 40,000 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ 60,000 

3. คาวัสดุ  

-  คาวัสดุสํานักงาน 126,874 

-  คาวัสดุคอมพิวเตอร 80,000 

- คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 50,000 

-  คาวัสดุตํารา 20,000 

 

รหสังบประมาณ           6 – 1 – 1302 – 1 - 06 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบลงทุน  

1. คาครภุณัฑ  

-  เครื่องขยายเสียงไรสาย 16,906 

-  LCD 68,480 

-  โนตบุค 87,000 

รวม 2,568,300 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คณุลักษณะ 

1 LCD 2   เครื่อง 34,240 68,480 ความละเอียดภาพระดบั  

     True X GA 1024 x768  จุด 

     ความสวาง  2,000  ANSI  

     Lumens ใหความละเอียด 

     600  TV Lines 

2 เครื่องขยายเสียงไรสาย 1  เครื่อง 16,906 16,906 ย่ีหอ SANHA  รุน  JLH-2002 

      

3 โนตบุค 5  เครื่อง 17,400 87,000 ย่ีหอ  Aspire One   

     Memory  1024  MB DDR 

     HDD 120 GB HDD 

 รวม   172,386  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ช่ือกิจกรรม        การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี     

งบประมาณ      4,805,900    บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)      จาํนวนนกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป  ,  รัฐประศาสนศาสตร ,  นิติศาสตร 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   นกัศกึษาในสาขาวิชาตาง  ๆ 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนกัศกึษาในรายวิชาตาง  ๆ รอยละ 85 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 21,816 บาท 

 

2.  งบประมาณ    4,805,900   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร  

1. คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

-  คาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย  73,920 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนอาจารยผูสอน 2,700,000 

-  คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา               9,000 

-  คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ , รับรายงานตัว 15,000 

-  คาตอบแทนกรรมการอํานวยการ , กรรมการดาํเนนิงาน 400,000 

-  คาตอบแทนวิทยากร 10,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียง , คาทีพ่กัและพาหนะ 70,000 

-  คาเชารถ  380,000 

-  คาเชาสถานที ่ 420,000 

-  คาประกันสังคมเจาหนาที ่ 5,000 

-  คาโฆษณาประชาสัมพันธ 40,000 

 

รหสังบประมาณ          3 – 1 – 1303 – 1 - 01 
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งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ 25,000 

-  คาจางประมวลผลขอมูล ,  ปรับปรุงระบบขอมูลบริหารและปรับปรุงเว็บไซต 50,000 

-  คาประกันชีวิต 15,000 

3. คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน 218,980 

-  วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 

-  วัสดุประชาสัมพันธ 10,000 

-  หนังสือตํารา 100,000 

-  จอรับภาพ 9,000 

งบลงทุน  

1. คาครุภัณฑ  

-  คอมพิวเตอรแบบพกพา  2   เครื่อง 120,000 

-  ปายประชาสัมพันธ 20,000 

-  LCD   1   เครื่อง 45,000 

-  Visualizer   1   เครื่อง 40,000 

รวม 4,850,900 

 

รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ 

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 คอมพิวเตอรแบบพกพา 2    เครื่อง 60,000 120,000 Computer notebook 

     Intel Centrino Core2 Duo 2.4 

GHz  T8300 

     2 GB DDR2 PC667 (Max 4GB) 

     HDD 320 GH  Weight 2.68 kg 

     14.1” WXGA  LCD  1280x800 

pixel 

     DVD-RW 20X  10/100/1000 

Mbps Lan 

2 LCD 1    เครื่อง 45,000 45,000 2,000  lumens  brightness 

3 Visualizer 1  เครื่อง 40,000 40,000 ภาพคมชัดดวยความละเอียด   

ของเลนส 3.2  ลาน  พิกเซล    
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ลําดับ

ที ่

รายการ จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 
คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัต ิ  ขยาย

ภาพไดสูงถึง  16  เทา 

      ( 8X Digital  Zoom, 

2XAVERZOOM TM   ) 

     ไฟสวางแบบ LED  พรอมดวย  

Laser  

     Position  Pointres  4  จุด เพ่ือชวย

บอกตาํแหนงการวางเอกสาร  

หรือ   วัตถุ 

     อัตราแสดงถาพถึง  24  ภาพตอ

วินาท ี  

     ( frame rate ) สามารถแสดง

ภาพเคล่ือนไหวไดอยางไมติดขัด 

     บันทึกภาพนิ่งไดสูงสุด  80  ภาพ  

โดยเก็บลงในหนวยความจําใน

เครื่อง 

     บันทึกภาพนิ่งหรือภาพวีดีโอได

ไมจํากัดลง 

     คอมพิวเตอร  โดยผานซอฟตแวร 

     AVerVision  SmartCam 

     รองรบัสัญญาณภาพออกได

หลากหลาย ทัง้ 

     DVI,VGA,S-Video และ 

Composite เพือ 

     แสดงภาพผานโปรเจคเตอร  

LCD มอนิเตอรหรือ  ทีวี  ดวย

คุณภาพที่คมชัด 

 รวม   205,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม       สนบัสนนุงานวิชาการ   

งบประมาณ        65,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนพัฒนาตนเองในดานตางๆตลอดชีวิต  และเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด

ประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาสามารถนําไปสูการแกไขปญหาตาง ๆ ของสังคม เพ่ือใหการจัดการเรียน

การสอนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  อาจารยผูสอนควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการในดานการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน   การจดัส่ือในการสอน  และการทาํวิจยัเพ่ือใหเกิดองคความรู   อันจะนาํมาซ่ึงการพัฒนาการเรยีนการ

สอนใหกบันกัศกึษา  

2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหอาจารยผูสอนมีเอกสารประกอบการสอน   มีส่ือการสอน ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ

ในการเรียนมากย่ิงขึ้น 

2.  เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยผูสอนทําวิจัย  ซ่ึงถือเปนภาระหนาที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี         ขอท่ี                                                                       

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

(ระบุผลผลิต)    จาํนวนนกัศกึษาทีใ่ชเอกสารประกอบการสอน   ส่ือการสอน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จาํนวนนกัศกึษาทีใ่ชเอกสารประกอบการสอน/ส่ือการสอน 300  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูใชเอกสารประกอบการสอน/ส่ือการสอน รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 216.66  บาท 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

วางแผน 

            

 

รหัสงบประมาณ           3 – 1 – 1303 – 2 - 02 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ขออนุมัติซ้ือ/จาง 

-   จดัเอกสาร/ส่ือประกอบการสอน/

จัดทําการวิจัย 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการ 

        -     รายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ     45,000      บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนผูชวยวิจัย 6,000 

2. คาใชสอย  

-   คาพิมพเอกสาร 12,000 

-   คาทาํ  Power  Point 4,000 

-   คาถายเอกสารและเขาเลม 30,000 

-   คาจางวิเคราะหขอมูลการวิจัย 3,000 

-   คาจางแจก/รวบรวม  แบบสอบถาม 5,000 

3. คาวัสดุ  

-   คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

รวม 65,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหนักศึกษามีความรูและเขาใจในรายวิชาที่เรียนมากย่ิงขึ้น                  

2.  ทาํใหอาจารยผูสอนมีผลงานทางวิชาการ  และงานวิจยั   

8. วิธีการประเมินและรายงานผล 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจจากนกัศกึษาและอาจารยผูสอน   

-  รายงานผล   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม       พิธีไหวครู  ประจําป  2552    ศูนยการศึกษาหัวหิน   

งบประมาณ        30,000    บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

                    “ ครู ”  ไดช่ือวาเปนบิดามารดาคนที่สองของศิษย   ดังนั้นเพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณของครู  อาจารย    จึงจัด

พิธีไหวครูของศูนยการศึกษาหัวหิน   ซ่ึงเปนเอกลักษณของความเปนไทยที่มีคุณคาและควรสืบสานใหดํารงอยูตลอดไป     

2. วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญูเวทีตอครูอาจารย  

2.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษา  

3.  เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี   1.2                                                             

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)   จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาศูนยการศึกษาหัวหิน 300  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 100 บาท 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ประชาสัมพันธ 

-   จัดสถานที่และฝกซอม 

-    พิธีไหวครู 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการ 

        -     รายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ     50,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาอาหารวาง 8,000 

-   คาตกแตงสถานที ่ 5,000 

-   คาจางดนตรีไทย 4,000 

-   คาเชาเครื่องขยายเสียง 3,000 

-   คาเชาเกาอ้ี 2,000 

2. คาวัสดุ  

-   คาพานดอกไมและธูปเทยีน 8,000 

รวม 30,000 

 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทาํใหนกัศกึษาไดแสดงออกถึงความกตญัูเวทตีอครอูาจารย                                    

2. ทําใหนักศึกษาไดสืบสานวัฒนธรรมไทยใหย่ังยืนตอไป   

     

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1.  แบบสอบถามจากนักศึกษาที่เขารวมพิธีไหวครู   

2.  รายงานผล   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ช่ือกิจกรรม       กีฬาหาศนูยเกมส   

งบประมาณ        80,000    บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเปนการสรางเสรมิความสามัคคขีองนกัศกึษา  กศ.บป  ทัง้  5  ศูนยการศึกษา  จึงจัดใหมีกีฬาเช่ือม

ความสัมพันธทําใหนักศึกษารูจักแพ   รูจักชนะ  รูจักการใหอภัย  อีกทั้งสงเสริมใหมีสุขภาพแข็งแรงและใหนักศึกษา

หางไกลจากยาเสพตดิ  

2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหนักศึกษามีความสามัคคี  รูจักการทํางานเปนทีม  

2.  เพ่ือสงเสริมสุขภาพของนักศึกษาใหแข็งแรง  

3.   เพ่ือใหนกัศกึษาหางไกลยาเสพตดิ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี   1.1                                                                    

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)   การจดักีฬาหาศนูยเกมส   จาํนวน   1  ครั้ง  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 300  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 8  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 266.66  บาท 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน 

-  ฝกซอมกีฬา 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ประชาสัมพันธ 

-   จัดการแขงขันกีฬา 

            

รหัสงบประมาณ              3 – 1 – 1303 – 2 - 04 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการ 

- รายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ   45,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาเชารถ 30,000 

-   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20,000 

2. คาวัสดุ  

-   คาเส้ือนกักีฬาและคณะกรรมการ 25,000 

-   คาวัสดุกีฬา 5,000 

รวม 80,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทาํใหนกัศกึษามีความสามัคค ี  มีน้าํใจเปนนกักีฬา                  

2.  ทําใหนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง   

3.  ทาํใหนกัศกึษาหางไกลยาเสพตดิ   

    

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

-   สังเกตจากจํานวนผูเขารวมโครงการ   

-   แบบสอบถามจากผูเขารวมโครงการ   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม       การจัดประชุมสัมมนาของนักศึกษา   

งบประมาณ        45,000  บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหกาวทันโลกในปจจุบัน  จําเปนที่ศูนยการศึกษาตองพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะมากย่ิงขึ้น              

การจัดการประชุมสัมมนาเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยใหนักศึกษาไดฝกปฎิบัติ  ซ่ึงถือเปนประสบการณตรงเพ่ือ

เตรียมพรอมในการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูที่เรียนมา  มาสูการปฎิบัติจริง  

2.  เพ่ือใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1  ขอท่ี  1.1                                                             

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต) การประชุม  การสัมมนา   จาํนวน   3  ครั้ง  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนผูเขารวมประชุม/สัมมนา 300  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม/สัมมนา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 150 บาท 

 

5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   จัดทําโครงการประชุม/สัมมนา 

-   จัดประชุม/สัมมนา 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการ 

        -     รายงานผล 

            

 

6.  งบประมาณ   45,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-   คาตอบแทนวิทยากร 3,000 

2. คาใชสอย  

-   คาเชาสถานที ่ 15,000 

-   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20,000 

3. คาวัสดุ  

-   คาจางถายเอกสาร 3,000 

-   คาจางทําปายประชาสัมพันธ 2,000 

-   คาวัสดุสํานักงาน 2,000 

รวม 45,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ทําใหนักศึกษามีความรู  และทักษะเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูตลาดแรงงาน                                    

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

-  แบบสอบถามจากผูเขารวมประชุม / สัมมนา   

-  รายงานผล   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม   ศกึษาดงูานของนกัศกึษาศนูยการศกึษาหวัหนิ         

งบประมาณ 30,000 บาท     

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาดูงานเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีโลกทัศน

ที่กวางขึ้น และเปนประสบการณตรงในการเตรียมเขาสูตลาดแรงงาน  

2.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือทําใหนักศึกษามีความรู  และประสบการณที่กวางขึ้น  

2.  เพ่ือทําใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการทํางาน  

3.  สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัท่ี    1   ขอท่ี   1.1           

4.   ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   (ระบุผลผลิต)  จาํนวนนกัศกึษารวมศกึษาดงูาน                   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน  150  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูรวมศึกษาดูงาน รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 200 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน 

-    ศกึษาดงูาน 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการ 

        -     รายงานผล 

            

 

5.  งบประมาณ     30,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาเบี้ยเล้ียง  ,  ทีพ่กั  ,   และพาหนะ 28,000 

2. คาวัสดุ  

-   ของที่ระลึก 2,000 

รวม 30,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น  

2.  ทาํใหนกัศกึษาสามารถนาํประสบการณในการศกึษาดงูานมาประยุกตใชในการทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ  

  

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการศกึษาดงูาน  

2.  รายงานผล  

  

  



13 - 40 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิยุทธศาสตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม       ศึกษาดูงานของบุคลากรศูนยการศึกษาหัวหิน   

งบประมาณ        50,000   บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

                    การศกึษาดงูานเปนสวนหนึง่ในการพัฒนาบคุลากรใหมวิีสัยทศันทีก่วางขึน้อีกทัง้ทาํใหเกิดความประสบการณ

ตรงที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการงานของศูนยการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหบุคลากรของศูนยการศึกษาหัวหินมีความรู และประสบการณมาพัฒนางานใหกาวทันโลกปจจุบัน   

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี   1.1                                                             

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  (ระบุผลผลิต)   จํานวนบุคลากรรวมศึกษาดูงาน  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนผูเขารวมศึกษาดูงาน  4  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    ความพึงพอใจของผูรวมศึกษาดูงาน รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 10  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 12,500 บาท 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผนในการศกึษาดงูาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน 

-   ทาํคาํส่ังการศกึษาดงูาน 

- ศกึษาดงูาน 
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินโครงการ 

        -     รายงานผล 

            

 

5.  งบประมาณ     50,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาใชสอย  

-   คาเบี้ยเล้ียง 5,000 

-   คาที่พัก 10,000 

-   คายานพาหนะ 35,000 

รวม 50,000 

 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                 ทาํใหบคุลากรไดเพ่ิมพูนความรู   ประสบการณ  และมีวิสัยทศันทีก่วางขึน้  สามารถนาํมาพัฒนางานของศนูยให

มีประสิทธิภาพมากขึน้                 

 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 -  แบบสอบถามความพึงพอใจของบคุลากรทีไ่ดไปศกึษาดงูาน   

 -  รายงานผล   
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

 8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกจิพื้นฐาน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา 

ช่ือกิจกรรม        การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา       

งบประมาณ       1,090,800   บาท    

ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  จํานวนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :   จํานวนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :    นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 95 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  :   ระยะเวลาการดาํเนนิการ 12  เดอืน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน   :    คาใชจายในการดําเนินงานตอผลผลิต 21,816 บาท 

  

2.  งบประมาณ    1,090,800    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  

1. คาตอบแทน  

-  อาจารยผูสอน 800,000 

-  กรรมการดาํเนนิงาน 30,000 

2. คาใชสอย  

-  คาเบี้ยเล้ียง , คาที่พัก ,  พาหนะ 35,800 

-  คาเชารถ 180,000 

-  คาเชาสถานที่ 45,000 

รวม 1,090,800 

 

รหสังบประมาณ             6 -  1 - 1303 – 1 – 08 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา(1)        

งบประมาณ  8,433,200     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  จาํนวนนกัศกึษา และคณาจารยผูสอน  ของศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน   

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษาในปการศกึษา 2551  จํานวน 690   คน  ในปการศกึษา 2552  รับ

เพ่ิมอีกจาํนวน  110    คน     รวม   800   คน 

800 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :   ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตร ี รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2551  จนถึงภาคเรียนที่  1  ปการศกึษา  

2552รวม  3  ภาคเรียน  ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 - กันยายน  2552 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : - คาใชจายตอคนของจาํนวนนกัศกึษาในการจดัการเรยีนการสอน รอยละ 85 

 - คาใชจายตอคนของจํานวนอาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
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2.  งบประมาณ...............8,433,200..............บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 7,826,700 

คาตอบแทน 3,372,700 

-คาตอบแทนผูอํานวยการศูนย ฯ              72,000  

- คาตอบแทนรองผูอํานวยการศูนย ฯ               45,000  

- คาจางช่ัวคราวเจาหนาที่ธุรการ                73,600  

- คาตอบแทนการสอน           2,369,500  

- คาตอบแทนกรรมการคมุสอบ                30,000  

- คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา                24,000  

- คาตอบแทนคณะกรรมการอํานวยการ 300,000  

- คาตอบแทนเชาสถานที ่              250,000  

- คาตอบแทนคณะดาํเนนิการจดัการศกึษา                55,000  

- คาตอบแทนเจาหนาที ่ 103,600                       

-  คาตอบแทนวิทยากร 50,000                         

คาใชสอย 2,945,000  

- คาเชารถ 850,000                       

- คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก 1,750,000                    

- คาประกันชีวิต 35,000                         

- คาประชาสัมพันธ 200,000                       

- คาประกันสังคมเจาหนาที ่ 20,000                         

- คาซอมแซมวัสด ุ ครุภัณฑ 90,000                         

คาวัสดุ 1,509,000  

- คาวัสดุสํานักงาน 554,000                       

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 475,000                       

- คาส่ือส่ิงพิมพและส่ือโฆษณา 250,000                       

- คาปายประชาสัมพันธ  230,000                       

งบลงทุน 606,500 

คาครภุณัฑ 606,500 

- เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ              194,000 

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค             144,000 

- เครื่องคอมพิวเตอรพีซี 107,500  

- เครื่องฉายแผนทึบ             141,000  

-  กลองถายรูปดิจิตอล               20,000  

รวม 8,433,200 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ปริญญาตร ี

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครือ่งถายทอดสัญญาณ 5  เครื่อง 38,800 194,000 คุณลักษณะ 

 ภาพวัตถุ  3  มิติ    เปนเครื่องถายทอดสัญญาณ 

     ภาพวัตถุ 3  มิต ิ เอกสาร 

     แผนใส ฯลฯ 

     คําช้ีแจง 

     ความละเอียด 800,000 pixels 

     ความละเอียดภาพ มากกวา 

     500 TV lines 

     ระบบเลนส  

     F1.4-2.8 f3.9-85.8 มม. 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 3  เครื่อง 48,000 144,000 คุณลักษณะ 

     Mobile Express Chipset 

     Wireless WiFi Link  

     5100/5300 

     คําช้ีแจง 

     CPU C7-M 1.6 GHZ 

     160 GB 5400 RPM 

     Microsoft vista business 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

3 เครื่องคอมพิวเตอรพีซี 3  เครื่อง 31,250 107,500 คุณลักษณะ 

     Computer Desktop 

     Mainboard  ASUS P5XPL 

     DDR 2 RAM 2 GB 

     คําช้ีแจง 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

     การดําเนินงานของศูนย 

 ยอดยกไป   445,500  
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ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

 ยอดยกมา   445,500  

4 เครื่องฉายแผนทึบ 4  เครื่อง 35,250 141,000 คุณลักษณะ 

     เปนเครื่องฉายภาพดวยความ 

     ละเอียดของเลนส  

     3.2 ลานพิกเซล 

     บันทึกภาพนิ่งหรือภาพวีดีโอ 

     ไดไมจํากัดลงในคอมพิวเตอร 

     รองรบัสัญญาณออกได 

     หลากหลาย 

     คําช้ีแจง 

     ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ 

     ขยายภาพไดสูงถึง 16 เทา 

     น้าํหนกัเบา  

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

5 กลองถายรูปดิจิตอล 2  เครื่อง 10,000 20,000 คุณลักษณะ 

     Digital Camera 7.2 Mega- 

     Pixels 

      

     คําช้ีแจง 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

     การดําเนินงานของศูนย 

      

      

      

      

      

      

      

 ยอดยกไป   606,500  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  ประกันอุบัติเหตุกลุมนักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน      

งบประมาณ  150,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินนับเปนหนาที่หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซ่ึงกระบวนการสําคัญของ

หนาที่ก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนอกจากเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาความสามารถ

ที่ดีจําเปนตองมีชีวิตและสุขภาพที่ม่ันคงปลอดภัยหรือมีหลักประกันชีวิตเพ่ือใหพรอมที่จะพัฒนาความรูและเจตคติของ

นกัศกึษาทีจ่ะนาํไปสูการพัฒนาทางดานวิชาการ  ตลอดจนการไดเสรมิสรางมาตรฐานในการบรกิารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย  ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานจึงไดจัดทําโครงการประกันอุบัติเหตุกลุมนักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพานขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

2.1.  เพ่ือเปนการประกันอุบัติเหตุกลุมนักศึกษามีระยะเวลา  1  ป 

2.2.  เพ่ือใหนกัศกึษาไดรบัสิทธิประโยชนจากความคุมครองของโครงการ                                  

2.3   เพ่ือขวัญกําลังใจและแรงจงูใจในการพัฒนาการศกึษาแกนกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จาํนวนนกัศกึษาเขารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 700  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพานมีขวัญและกําลังใจที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 150 บาท ตอคน 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 02 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

- รายงานผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ    84,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 105,000 

คาใชสอย 105,000 

   - คาเบี้ยประกันภัย 105,000 

  

  

  

  

  

  

  

รวม 105,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพานมีขวัญกําลังใจและมีความพรอมในการพัฒนาการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  จาํนวน  พฤตกิรรม นกัศกึษาเขารวมโครงการ 

 2.  แบบประเมินโครงการ  

 3.  รายงานผลตามโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  ทําเนียบรุนนักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน      

งบประมาณ  55,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนือ่งจากปจจบุนัศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  มีจาํนวนนกัศกึษามากและศษิยเกาทีจ่บการศกึษาไปแลวจาํนวนมาก

เชนกันแตเม่ือนกัศกึษาไดศกึษาจบแลวไมสะดวกในการตดิตอประสานงานในงานดานตาง ๆ  ศนูยอดุมศกึษา   บางสะพาน  

จึงไดจัดทําโครงการทําเนียบรุนขึ้นเพ่ือผลประโยชนดังกลาวและประโยชนในการสํารวจจํานวนนักศึกษาของศูนย

อุดมศกึษาบางสะพาน 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหทราบจาํนวนนกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพานช้ันปจบ                  

2. เพ่ือสะดวกในการตดิตอและประสานงานดานตาง ๆ 

3. เพ่ือความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยและนักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    จาํนวนนกัศกึษารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการ 200  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ   80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 275  บาท / คน 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 03 



13 - 50 

 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  สํารวจขอมูลนกัศกึษา            

ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน 

            

2.  สํารวจบณัฑิตทีจ่บการศกึษา             

3.  รวบรวมขอมูลนักศึกษา             

4.  จัดทํารูปเลมทําเนียบรุน             

5.  ประเมินผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ     55,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 55,000      

คาใชสอย 55,000      

  

  

รวม 55,000      

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดสํารวจขอมูลนักศึกษาในศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 

 2. ไดสํารวจบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว  

3. ไดทราบถึงจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาและที่จบการศึกษาไปแลวของศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน  

 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1. จํานวนนักศึกษาที่กรอกขอมูล 

 2. รายงานผลตามโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พิธีไหวครนูกัศกึษาภาค กศ.บป.  ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน        

งบประมาณ  85,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากจะมีวัตถุประสงคใหนักศึกษามีความรูความสามารถรอบดานกวางขวางแลว  

ยังตองมุงหวังใหบัณฑิตของสถาบันมีคุณภาพ  มีคุณธรรมและมีคุณนิสัยที่ดีกับสังคมดวย เพ่ือเปนที่ยอมรับของสังคมมี

ความจําเปนที่ตองฝกและตอบสนองเจตคติโดยใชกิจกรรมไหวครูอันเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา  ซ่ึงเปนกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเสริมสรางคุณนิสัยที่ดีเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของศูนยฯ มากขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือใหนักศึกษารูและเขาใจวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

2.2. ใหนกัศกึษาเกิดความพึงพอใจ  ศรทัธา  เช่ือถือและเหน็คณุคาของกิจกรรม 

2.3. ใหนักศึกษานําไปประยุกตใชใหเปนแบบอยางเก่ียวกับการสรางเสริมลักษณะนิสัยตอไป     

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม     จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการ 700  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ศรัทธา และเช่ือถือเห็นคุณคาของกิจกรรม รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 121.43  บาท ตอคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 04 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

- รายงานผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ    85,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 85,000 

คาใชสอย 85,000 

  

  

รวม 85,000  บาท 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษามีความพรอมเพรียง และความสามัคคีที่ดีงามระหวางคณาจารยกับนักศึกษา เปนการสืบทอดประเพณี

                    ที่ดีงามของมหาวิทยาลัย 

 2.  นักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน เกิดความรัก  ความมีน้ําใจตอผูสอนทําใหเกิดประโยชนกับการเรียนการ

      สอนอยางย่ิง 

   

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  จาํนวนนกัศกึษา  พฤตกิรรมนกัศกึษาเขารวมโครงการ 

 2.  แบบประเมินโครงการ  

 3.  รายงานผลตามโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (05)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  สงเสรมิคณุภาพนกัศกึษา  ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน             

งบประมาณ  80,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตที่มีคุณภาพนอกจากขึ้นอยูกับการเรียนการสอนและพัฒนาความรูความสามารถใหกวางขวางแลว  ยัง

จําเปนตองใหไดรับความพึงพอใจ เพ่ือสุขภาพแข็งแรง  โดยมีความเช่ือวาการเรียนการสอน  ยอมดําเนินควบคูกันกับการมี

สุขภาพที่ดีดวย  จึงมีโครงการตรวจสุขภาพใหนักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน โดยมีการเฝาระวังสุขภาพตนเอง  เปน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาใหมากย่ิงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

1. เปนการสนับสนุนการบริการดานสวัสดิการสวนหนึ่งใหแกนักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเฝาระวังสุขภาพของตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

3. เพ่ือเสริมสรางความพึงพอใจและรูสึกในคุณคาของความสัมพันธอันดีระหวางศูนย ฯ และนักศึกษาของศูนย ฯ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จาํนวนนกัศกึษาเขารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 400  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 200  บาท ตอคน 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 05 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

    - ประชุมวางแผน             

2. ขั้นดําเนินการ             

    - ดาํเนนิการตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

    - ประเมินผลโครงการ             

    - รายงานผลโครงการ             

 

6.  งบประมาณ    80,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 80,000 

คาใชสอย 80,000 

- คาดาํเนนิการบรกิารตรวจสุขภาพ เหมาจาย 80,000  

  

  

รวม 80,000  บาท 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาจะมีการเฝาระวังโรคและภัยเพ่ือสุขภาพของตนเองมากย่ิงขึ้น 

2.  นักศึกษาจะดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข พรอมที่จะปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน

เพ่ิมขึ้น 

 3.  นกัศกึษาจะมีความสุขเกิดความพึงพอใจมากย่ิงขึน้ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สังเกตพฤตกิรรมนกัศกึษา 

 2.  ประเมินจากแบบสอบถาม  แบบสํารวจความคิดเห็น  

 3.  รายงานผลตามโครงการและผลการตรวจสุขภาพ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (06)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารขอมูลศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 

งบประมาณ  80,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  มีภารกิจในการจดัการศกึษา  ผลิต  และพัฒนาบคุลากรในทองถ่ิน  ทัง้ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และจังหวัดชุมพร  ซ่ึงมีนักศึกษาที่เขามาเรียนหลากหลาย ทั้งในกลุมนักเรียน  บุคลากรในองคกร

ตาง ๆ และประชาชนทั่วไป  ทําใหผูเรียนมีความแตกตางกันมาก  ดังนั้น จึงเห็นถึงความจําเปนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะความพรอมตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหแกนักศึกษาแรกเขาไดมีศักยภาพในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจตอกระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือใหนกัศกึษามีทกัษะ  การคดิ  การพูด  การฟง  และการเขยีนอยางเปนระบบ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     1     ขอท่ี      1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะความพรอมตอการเรียน 

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษา 250  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : - นักศึกษาที่ไดรับความรูเรื่องการพัฒนาทักษะความพรอม รอยละ  80 

 - นกัศกึษามีความพึงพอใจ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การดาํเนนิงานตามเปาหมาย 1  ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจาย  320  บาท : คน 80,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 06 
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5.  การดําเนนิการงาน 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- เชิญวิทยากร             

- จัดการอบรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ     80,000     บาท 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 80,000      

คาตอบแทน 10,000 

     -  คาวิทยากร 10,000 

คาวัสดุ 20,000 

     -  คาวัสดุสํานักงาน 20,000 

คาใชสอย 50,000 

(ขอถ่ัวเฉล่ียทุกรายการ)  

รวม 80,000 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรูและความเขาใจในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

2. นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรูระดับอุดมศึกษา 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม 

2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (07)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  อบรมความรูดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายใหนักศึกษาสาขานิติศาสตร 

งบประมาณ  30,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 นับแตวันที่ 23 สิงหาคม 2551  เปนตนมา มีการเริ่มตนบังคับใช พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 

โดยที่พระราชบัญญัตินี้ไดเปล่ียนระบบการฟองและการพิจารณาพิพากษาคดีแพงในศาลยุติธรรมที่เก่ียวกับคดีผูบริโภคเสีย

ใหม จากระบบกลาวหาแบบเดิมมาเปนระบบไตสวนแบบใหม โดยจะมี  “เจาพนกังานคดี ” มาเปนผูชวยศาลและชวย

ประชาชนในการฟองคดี 

ดวยเหตุผลดังกลาว สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ละได

จัดการเรียนการสอนในวิชานิติศาสตร  จึงเห็นสมควรจัดใหมีการอบรมเรื่อง ความรูเบื้องตนและแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิธี

พิจารณาคดีผูบริโภคนั้น  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการศึกษากฎหมายและการใชบังคับกฎหมายใหม

ตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดรูถึงกฎหมายใหมๆ ที่ไมไดเปดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

3. เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง ลักษณะของคดีผูบริโภค 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     1     ขอท่ี     1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    นกัศกึษาสาขาวิชานติศิาสตร  ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษาสาขาวิชานติศิาสตร 100  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 1  ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการจดัการอบรม 30,000 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 07 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551. พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- จดัอบรมกฎหมายแกนกัศกึษา             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

- รายงานผล             

             

 

6.  งบประมาณ     30,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 30,000   

คาใชสอย 30,000   

     -  วัสดสํุานกังานและทาํเอกสารประชาสัมพันธ 15,000   

     -  คาวิทยากรบรรยายพิเศษ 5,000   

     -  คาเชาเหมารถ 4,000   

     -  คาเบี้ยเล้ียง 6,000   

  

  

  

รวม 30,000   

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดรับความรูเรื่องกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

2. นักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับกระบวนการในการพิจารณาคดีผูบริโภค 

3. นักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับกฎหมายที่ประกาศใชใหมและไมมีการสอนในหลักสูตร 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. ประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษา 

2. แบบประเมินโครงการ 

3. รายงานผลตามโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (08)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  การอบรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว      

งบประมาณ  56,400    บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิกฤตการณทางเศรษฐกิจไทยในปจจุบันนี้  สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม  ชีวิตที่ตอง

ตอสูแขงขันกอใหเกิดความเครียดและความวิตกกังวล  แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพปญหาของแตละบุคคล  วิธีการคิดและการ

ประเมินสถานการณของแตละบุคคลในการที่จะจัดการกับสถานการณดังกลาว  นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาก็ตกอยู

ในภาวะเชนเดียวกัน 

 ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

มีความเขาใจตอชีวิต  มีโลกทัศนในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริงตามธรรมชาติและสังคม  จึงจัด

กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการดานการเขาใจในตนเอง  ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาตระหนักรูอารมณ  ความรูสึกนึกคิดของ

ตนเอง  เรยีนรูทีจ่ะจดัการกับอารมณ  ความคดิ  การกระทาํและปญหาตาง ๆ ของตนเอง  ซ่ึงจะชวยเสรมิสรางทกัษะการ

ดําเนินชีวิตแกนักศึกษาใหพรอมในการเผชิญเหตุการณและสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจในตนเองและยอมรับตนเองในแงมุมตาง ๆ อยางแทจริง 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง 

3. เพ่ือใหนักศึกษาสรางสัมพันธภาพระหวางกันในทางที่สรางสรรคและเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ  ความรูสึกของตนเองไดอยางเหมาะสม  และสามารถแกไขปญหาหรือ

อุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จัดกิจกรรมการอบรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1 กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด - 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ - 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 08 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   25............. พ.ศ.  25..................... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  กําหนดแผนการดําเนินงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ตดิตอวิทยากร             

-   จัดเตรียมวัสดุ , อุปกรณ             

-   ดาํเนนิกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-   ประเมินผลโครงการ             

6.  งบประมาณ   56,400   บาท   

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินงาน 56,400    

คาตอบแทน 10,500    

- คาตอบแทนวิทยากร (5 คน x 7 ช.ม. x 300 บ.) 10,500    

คาใชสอย 45,900 

- คาอาหารและคาอาหารวาง (145 คน x 180 บ.) 26,100   

- คาเชารถ (2 คัน x 300 บ.)   6,000   

- คาที่พักวิทยากร (3 หอง x 1,000 บ.)   3,000    

- คาจดัทาํเอกสาร (145 ชุด x 40 บ.)   5,800    

- คาสถานที่และคาเชาหองประชุม   5,000    

  

รวม 56,400   บาท 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษามีความพรอมในดานการเรียน 

 2. เกิดความสัมพันธอันดี และเขาใจระหวางผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา  

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1. ใชแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ 

 2. รายงานผลตามโครงการ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (09)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมกลุมสัมพันธนักศึกษาใหมและการเย่ียมชมมหาวิทยาลัย             

งบประมาณ  141,600     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานเปนหนวยงานหนึ่งที่ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีทําหนาที่บริหารจัดการศึกษา 

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการตาง ๆ  เพ่ือใหการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีบรรลุปรัชญาที่กําหนดไว  และ

เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและการปรับตัวสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามปรัชญาของศูนย  

จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ

การศกึษา 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรปรชัญาในการจดัการศกึษาของศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

2. เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา 

3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีและความคุนเคยระหวางคณาจารยและนักศึกษา  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  ไดจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม 1 กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ - 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด - 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ - 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 09 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   25............. พ.ศ.  25..................... 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  กําหนดแผนการดําเนินงาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-   ตดิตอวิทยากร             

-   จัดเตรียมวัสดุ , อุปกรณ             

-   ดาํเนนิกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-   ประเมินผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ       141,600      บาท   

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 141,600      

คาตอบแทน 18,000      

คาตอบแทนวิทยากร (300 บ. x 6 ช.ม. x 10 คน) 18,000      

คาใชสอย 119,600 

คาอาหารกลางวันและอาหารวาง (270 คน x 180 บ.) 48,600        

คาเชารถ (11,000 บ. x 6 คัน) 66,000      

คาที่พักวิทยากร (10 คน = 5 หอง x 1,000 บ.) 5,000     

คาวัสดุ 4,000     

คาน้ํามันเช้ือเพลิง (250 กม. x 2 ไป-กลับ) x 2 คัน 4,000     

รวม 141,600     

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             1. นักศึกษามีความพรอมในดานการเรียน 

 2. เกิดความสัมพันธอันดี และเขาใจระหวางผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

              1. ใชแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ 

 2. รายงานผลตามโครงการ  



13 - 63 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  สานสัมพันธนองพ่ีนกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน             

งบประมาณ 65,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 นโยบายสําคัญของการจัดการศึกษาที่มุงใหผูเรียนเปนผูที่มีความรู  ความเกง เปนคนดีและมีความสุขนั้น  นอกจาก

การจัดการศึกษาในช้ันเรียนแลว การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง โดยนําความรูที่ไดรับในหองเรียนมาสูการปฏิบัติ  

ก็นับไดวาเปนส่ิงสําคัญเพราะนอกจากจะเปนการบูรณาการดานการเรียนการสอนแลว ยังเปนกระบวนการในการพัฒนา

บุคลิกภาพของนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามความตองการของมหาวิทยาลัยและสังคมตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาความรู  ความเขาใจของนกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพานในดานทกัษะทางสังคมการแกปญหา

การอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2. เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธทีด่ใีหกบันกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน                                  

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม     จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการ 700  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน เกิดความรู  ความเขาใจในดานทกัษะ

สังคมกระบวนการในการจัดกิจกรรมและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 92.85 บาท ตอคน 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 –10 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

- รายงานผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ    65,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 65,000 

-  คาใชสอย 65,000 

  

  

รวม 65,000  บาท 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  ไดรบัความรู   ความเขาใจ  ในดานทกัษะทางสังคม  กระบวนการในการ

                    ทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 2.  นกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน เกิดความรกั  ความสามัคคแีละสามารถวางแผนงานรวมกันในการพัฒนา

      ตนเองและพัฒนาศูนยไดอยางเปนรูปธรรม 

   

  8. วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  จาํนวนนกัศกึษา  พฤตกิรรมนกัศกึษาเขารวมโครงการ 

 2.  แบบประเมินโครงการ  

 3.  รายงานผลตามโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุการสัมมนาของนกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน              

งบประมาณ  200,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  จําเปนตองมีกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหนักศึกษาใหมีความรูและทักษะดานตาง ๆ ดังนั้น  ศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน  จึงเล็งเห็นความสําคัญ

และจัดใหมีโครงการสงเสริม  สนับสนุนใหนักศึกษามีการจัดประชุมสัมมนา  เพ่ือใหไดรับความรูเพ่ิมเติมและแลกเปล่ียน

ประสบการณในรายวิชาตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษามีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักศึกษามีความรู และเพ่ิมทักษะในการจัดประชุมสัมมนา  ประกอบการเรียนในรายวิชาตาง ๆ  

 2. เพ่ือสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1       ขอท่ี    1.2  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   รางานผลการจดัประชุมสัมมนาของนกัศกึษา 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จาํนวนการจดัประชุมสัมมนาในรายวิชาตาง ๆ 10  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      ความพึงพอใจตอการจดัประชุมสัมมนา รอยละ 80 

                                      รายงานผลการจดัประชุมสัมมนา 10  เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :            ดาํเนนิตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :        คาใชจายในจัดการประชุมสัมมนาตอครั้ง 20,00   บาท 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 11 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล                     

             

 

6.  งบประมาณ          200,000         บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

-  คาใชสอย 100,000 

-  คาวัสดุ 100,000 

  

  

(คาใชจายถัวเฉล่ียทุกรายการ)  

รวม 200,000 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาไดรับความรู  ทักษะ  และประสบการณตรงจากการจัดประชุมสัมมนาเพ่ิมขึ้น  

 2.  นักศึกษามีศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูเพ่ิมขึ้น  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.   โดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ    การสังเกต  จากนกัศกึษา 

 2.   สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  สนับสนุนการจัดทําส่ือการเรียนการสอน        

งบประมาณ  60,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในศูนยอุดมศึกษานอกสถาบันทุกแหงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูเรียนและประชาชนทั่วไป  ดังนั้นเพ่ือใหผูสอนมีงบประมาณในการผลิตส่ือและ

แบบฝกหัดประกอบการเรียนการสอนทั้งในสวนเนื้อหาและภาคปฏิบัติที่จําเปนตอการฝกทักษะวิชาชีพ  จึงเห็นควรให

ผูสอนไดดําเนินการผลิตส่ือประจําวิชาชุด เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

2.  วัตถุประสงค 

1. มีส่ือที่มีคุณภาพประกอบการเรียนการสอน 

2. สามารถใชส่ือใหนักศึกษา ศึกษาดวยตนเองหรือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมได 

3. สามารถพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและหลักสูตร 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม     จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการ 700  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ศรัทธา และเช่ือถือเห็นคุณคาของกิจกรรม รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 121.43  บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 12 
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5.  การดําเนนิการงาน 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

- รายงานผลโครงการ             

             

 

5.  งบประมาณ    60,000    บาท 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 60,000 

-  คาใชสอย 60,000 

  

  

รวม 60,000   

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. นักศึกษามีความพรอมเพรียง และความสามัคคีที่ดีงามระหวางคณาจารยกับนักศึกษา เปนการสืบทอดประเพณี

ที่ดีงามของมหาวิทยาลัย 

  2.  นักศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน เกิดความรัก  ความมีน้ําใจตอผูสอนทําใหเกิดประโยชนกับการเรียนการ

สอนอยางย่ิง 

  7.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  จาํนวนนกัศกึษา  พฤตกิรรมนกัศกึษาเขารวมโครงการ 

 2.  แบบประเมินโครงการ  

 3.  รายงานผลตามโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุการฝกประสบการณวิชาชีพของนกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน       

งบประมาณ  120,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมนั้น  เปนภารกิจหลักของการจัดการศึกษาศูนย

อุดมศึกษาบางสะพาน  ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะ

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังนั้น  จึงจัดใหมีโครงการสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ  ใหแก

นกัศกึษา  เพ่ือใหนกัศกึษาไดรบัความรู  และทกัษะเพ่ิมเตมิจากการไดฝกประสบการณวิชาชีพ เชน  การฝกงาน  การฝก

ปฏิบัติภาคสนาม  เปนตน 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนกัศกึษาสาขาวิชาตาง ๆ ไดฝกประสบการณวิชาชีพตามกระบวนการเรยีนการสอนของสาขาวิชาเอก  

 2. เพ่ือสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1       ขอท่ี    1.2  

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 200  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      - ความพึงพอใจของนกัศกึษา รอยละ 80 

                                      - รายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพ - 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :            ดาํเนนิตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :        คาใชจายในการฝกประสบการณวิชาชีพ 600   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 13 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล                     

             

 

6.  งบประมาณ          120,000         บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 120,000          

-  คาใชสอย 60,000 

-  คาวัสดุ 60,000 

  

  

(คาใชจายถัวเฉล่ียทุกรายการ)  

รวม 120,000 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นกัศกึษาไดรบัความรู  ทกัษะ  และประสบการณตรงจากการฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ิมขึน้  

 2.  นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู  ทักษะ  และประสบการณที่ไดรับไปใชในการทํางานและการดํารงชีวิตได  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.   โดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ    การสังเกต  จากนกัศกึษา 

 2.   สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  สัมพันธสรางสรรคสามัคคี “หาศูนยเกมส” ครั้งที่  5 

งบประมาณ  120,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี มีนกัศกึษาจาํนวนมาก มีการเรยีนการสอนหลายสาขาวิชาและหลายคณะ    

ทาํใหนกัศกึษาขาดความใกลชิด  ตลอดจนขาดความสัมพันธอนัดตีอกัน    ทาํใหการดาํเนนิงานกิจกรรมนกัศกึษา

เปนไปดวยความลําบากและไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  ดังนั้นองคการบริหารนักศึกษาจึงไดจัดใหมีการแขงขันกีฬา

สัมพันธสรางสรรคสามัคคี “หาศูนยเกมส”   ครัง้ที ่  5   เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอนัดใีหกบันกัศกึษา เกิดความ

สามัคคีในหมูคณะและสรางความมีน้ําใจเปนนักกีฬา คือ  รูแพ  รูชนะ รูอภัย  อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาได

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรงย่ิงขึ้น   

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความสัมพันธและความสามัคครีะหวางนกัศกึษา  อาจารยของสํานกัจดัการศกึษาภายนอก 

2. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงประโยชนของการออกกําลังกาย            

3. เพ่ือสรางความมีน้ําใจเปนนักกีฬา                                           

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

 

4.  ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการ 750  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน เกิดความรู  ความเขาใจในดานทกัษะ

สังคมกระบวนการในการจัดกิจกรรมและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 160  บาท ตอคน 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 14 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

- รายงานผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ    120,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 120,000 

-  คาใชสอย 120,000 

  

รวม 120,000  บาท 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษามีความพรอมเพรียง และความสามัคคีที่ดีงามระหวางคณาจารยกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษา

ดวยกัน เปนการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัย 

               2.  นกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน เกิดความรกั  ความสามัคคแีละสามารถวางแผนงานรวมกันในการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาศูนยไดอยางเปนรูปธรรม 

  8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  จาํนวนนกัศกึษา  พฤตกิรรมนกัศกึษาเขารวมโครงการ 

 2.  แบบประเมินโครงการ  

 3.  รายงานผลตามโครงการ 



13 - 73 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือสงเสริมสุขภาพอาจารยและนักศึกษา        

งบประมาณ  150,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  “จิตที่แจมใสอยูรางกายที่สมบูรณ ” เปนคําขวัญที่ยังมีความหมายและตรงกับสภาพของคณาจารยและนักศึกษา

มากที่สุด  ในสภาพและบริบทที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งภารกิจหนาที่การงานของอาจารย และการศึกษาเลาเรียนของ

นกัศกึษา   มีผลตอสุขภาพอนามัย  และการดาํเนนิชีวิต  ดงัเหน็ไดจากตวัเลขของสาธารณสุข พบวา ประชากร /คณาจารยมี

อายุมากขึ้น นักศึกษาออกกําลังกายนอยลง พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเส่ียงภัยตอสุขภาพรางกาย กอใหเกิดโรค

ตางๆ   ดังนั้นจึงเห็นวาการดูแลสุขภาพเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง  จัดทําโครงการจัดสวัสดิการเพ่ือสงเสริมสุขภาพอาจารยและ

นกัศกึษา  

 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือจัดสถานที่และอุปกรณการออกกําลังกายสําหรับอาจารยและนักศึกษาอยางเปนระบบและถูกตองตามหลัก

วิทยาศาสตรกายภาพ 

 2. เพ่ือเสริมสรางสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงของสมาชิก 

 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1   

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

1. สถานที่ออกกําลังในรมพรอมอุปกรณ ณ คณะวิทยาการจดัการ 

2. ใหบริการสมาชิที่เขารวมโครงการ 

1 แหง 

200 คน/รอบป 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สุขภาพสมาชิกดขีึน้ ภายใน 3,6,12 เดือน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :  ประเมินเปนระยะ 3,6,9,12 เดอืน 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 1 – 1304 – 2 – 15 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ              

2. ขั้นดําเนินการ       -      

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ 100,000 บาท 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 150,000.- 

คาวัสดุ 150,000.- 

  

  

รวม 150,000.- 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.  มีสถานทีอ่อกกําลังกายทีเ่หมาะสมและใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา 

  2.  อาจารยและนักศึกษาที่เปนสมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง  

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

  1.  ประเมินความพรอมของสถานที่และอุปกรณพรอมใชงานและเพียงพอความตองการใช 

  2. ประเมินความพึงพอการใช 

  3. ประเมินสุขภายทางกาย เชน สัดสวน รปูราง  น้าํหนกั  ฯลฯ  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบรกิารวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม  สนับสนุนการจัดทําโครงการบริการวิชาการสูชุมชนและทองถ่ิน 

งบประมาณ  153,500     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริการวิชาการสูชุมชนและทองถ่ิน  เปนภารกิจหลักอีกประการหนี่งที่ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานจะตอง

ตระหนักและดําเนินงานใหตอบสนองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงจัดใหมีโครงการสนับสนุนการจัดทํา

โครงการบริการวิชาการสูชุมชนและทองถ่ิน  โดยสงเสริมใหนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ  บูรณาการความรูที่ไดรับจากการ

เรียนในช้ันเรียน  จัดทําเปนโครงการเพ่ือบริการวิชาการและสรางประโยชนใหกับชุมชุนและทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดจัดทําโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ินโดยการบูรณาการความรูที่ไดรับในช้ันเรียน 

            2.     2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีศักยภาพโดยใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   3  ขอท่ี  3.1  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    โครงการบรกิารวิชาการแกชมุชนและทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จาํนวนโครงการบรกิารวิชาการ 10  โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      - รายงานผลโครงการบรกิารวิชาการ 10  โครงการ 

                                             - ความพึงพอใจของผูรบับรกิารวิชาการ รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :              ดาํเนนิตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :         คาใชจายการจัดทําโครงการตอโครงการ 153,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     3 – 2 – 1304 – 2 – 16 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ดําเนินการจัดทําโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงาน             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ    153,500   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 153,500 

- คาใชสอย 153,500 

  

  

(คาใชจายถัวเฉล่ียทุกรายการ)  

รวม 153,500 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาและชุมชนในทองถ่ินมีการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน 

 2.  มีการสรางเครือขายงานบริการวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ินทั้งภาครัฐ  และเอกชน 

             3.   น ักศึกษาไดเรียนรูและแกไขปญหาตางๆ จากชุมชนและทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม   การสังเกต 

             2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา(2)      

งบประมาณ  8,881,600     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  จาํนวนนกัศกึษา และคณาจารยผูสอน  ของศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษาในปการศกึษา 2551  จํานวน 134   คน  ในปการศกึษา 2552                 

รับเพ่ิมอีกจํานวน  145    คน     รวม   279   คน 

279   คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ผลิตบัณฑิตในระดับปริญโท รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2551  จนถึงภาคเรียนที่  1  ปการศกึษา  2552           

รวม  2  ภาคเรียน  ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 - กันยายน  2552 

รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : - คาใชจายตอคนของจาํนวนนกัศกึษาในการจดัการเรยีนการสอน รอยละ 85 

 - คาใชจายตอคนของจํานวนอาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 1 – 17 
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2.  งบประมาณ................... 8,881,600..................บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 8,056,600 

คาตอบแทน 5,998,800 

-  คาตอบแทนการสอน 4,520,000                    

-  คาตอบแทนเจาหนาที ่ 56,000                         

- คาตอบแทนวิทยากร 150,000                       

-  คาตอบแทนการสอบวิทยานพินธ 1,222,800                    

- คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 50,000                         

คาใชสอย 802,800  

-  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 450,000                       

-  คาใชจายในการพัฒนาอาจารยผูสอน 352,800                       

คาวัสดุ 1,255,000  

- คาวัสดุสํานักงาน  535,000                      

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 120,000                       

- คาส่ือส่ิงพิมพและส่ือโฆษณา 350,000                       

- คาปายประชาสัมพันธ  250,000                       

งบลงทุน 825,000 

คาครภุณัฑ 825,000 

- เครือ่งถายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ   160,000  

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 180,000                       

- เครื่องคอมพิวเตอรพีซี 125,000                       

- เครื่องฉายแผนทึบ 160,000                       

- กลองถายเอกสารมัลติฟงคช่ัน 200,000                      

  

  

  

  

  

  

  

รวม 8,881,600 
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ปริญญาโท 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครือ่งถายทอดสัญญาณ 3  เครื่อง 42,000 160,000 คุณลักษณะ 

 ภาพวัตถุ  3  มิติ    เปนเครื่องถายทอดสัญญาณ 

     ภาพวัตถุ 3  มิต ิ เอกสาร 

     แผนใส ฯลฯ 

     คําช้ีแจง 

     ความละเอียด 800,000 pixels 

     ความละเอียดภาพ มากกวา 

     500 TV lines 

     ระบบเลนส  

     F1.4-2.8 f3.9-85.8 มม. 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 4  เครื่อง 45,000 180,000 คุณลักษณะ 

     Mobile Express Chipset 

     Wireless WiFi Link  

     5100/5300 

     คําช้ีแจง 

     CPU C7-M 1.6 GHZ 

     160 GB 5400 RPM 

     Microsoft vista business 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

3 เครื่องคอมพิวเตอรพีซี 4  เครื่อง 31,250 125,000 คุณลักษณะ 

     Computer Desktop 

     Mainboard  ASUS P5XPL 

     DDR 2 RAM 2 GB 

     คําช้ีแจง 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

     การดําเนินงานของศูนย 

 ยอดยกไป   465,000  
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ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

 ยอดยกมา   465,000  

4 เครื่องฉายแผนทึบ 4  เครื่อง 40,000 160,000 คุณลักษณะ 

     เปนเครื่องฉายภาพดวยความ 

     ละเอียดของเลนส  

     3.2 ลานพิกเซล 

     บันทึกภาพนิ่งหรือภาพวีดีโอ 

     ไดไมจํากัดลงในคอมพิวเตอร 

     รองรบัสัญญาณออกได 

     หลากหลาย 

     คําช้ีแจง 

     ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ 

     ขยายภาพไดสูงถึง 16 เทา 

     น้าํหนกัเบา  

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

5 เครื่องถายเอกสาร 

มัลติฟงคช่ัน 

1  เครื่อง 200,000 200,000 คุณลักษณะ 

     เปนเครื่องถายเอกสาร 

     Copier+Printer+Network 

     ระบบดิจิตอล 

     คําช้ีแจง 

     ขนาดกระดาษ  B5R-A3 

     หนวยความจาํไมนอยกวา 

     128 MB 

     ความเรว็ในการถายสําเนา 

     20  หนาตอนาที 

     ใชในการจดัการเรยีนการสอน 

     การดําเนินงานของศูนย 

      

      

 ยอดยกไป   825,000  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  การสัมมนาวิชาการเรือ่งภาวะผูนาํกับงานสาธารณสุข       

งบประมาณ  50,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาการบริหารสาธารณสุขใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นจึงจัดสัมมนาวิชาการเพ่ิมเติมความรูและประสบการณดานภาวะผูนําควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม  

จะสงผลใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดไปเพ่ิมพูนประสบการณในการณปฏิบัติหนาที่การงานอยางเต็มประสิทธิภาพ  กอใป

ใหเกิดประโยชนแกตนเอง  องคกรและประเทศชาติตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 1. ใหนักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติมจากในช้ันเรียน  

 2. นักศึกษาไดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของการเปนผูนําควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี    ……  ขอท่ี  ……  

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา  คณุลักษณะของภาวะผูนาํ  และความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา  

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จาํนวนนกัศกึษา 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      - นักศึกษาไดรับความรูเรื่องภาวะผูนําและคุณธรรมและจริยธรรม รอยละ 80 

 - นกัศกึษามีความพึงพอใจ มากกวา  3.50 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :            ดาํเนนิงานตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :        คาใชจายรายหวั   1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 18 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- เชิญวิทยากร             

- จดัสัมมนา             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินตามตัวช้ีวัด             

- สรุปรายงานผล         ……                                               ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

6.  งบประมาณ    50,000  บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 50,000   

คาตอบแทน 18,000 

     - คาวิทยากร 18,000 

คาใชสอย 12,500 

     - คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50 คน x 70 บาท 3,500 

     - คาจางถายเอกสาร  50 คน x 180 บาท 9,000 

คาวัสดุ 19,500 

    - คาวัสดุสํานักงาน 10,000 

    - คาจางจัดสถานที ่ 9,500 

รวม 50,0000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษามีความรู  ทักษะและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพดานสาธารณสุข  

 2. นักศึกษาสามารถเขาสูบทบาท  หนาที่และศักยภาพเปนที่ยอมรับของสังคม 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1. นับจํานวนนักศึกษา  

 2. ประเมินความพอใจของผูเขารวมสัมมนา  

 3. สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  การศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณ  375,000      บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  โดยเพ่ิมเติมความรูและประสบการณนอก

หองเรียน  จากสถานที่ประกอบการเรียนการสอนและงานดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและเปนตัวอยาง  ที่ดีทั้งดาน

บุคลากรและสถานที่  จึงจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่  ซ่ึงสงผลใหนักศึกษาไดนําความรูที่ไดไปเพ่ิมพูนประสบการณใน

การปฏิบัติหนาที่การงานอยางเต็มประสิทธิภาพ  กอใหเกิดประโยชนแกตนเอง  องคกรและประเทศชาติตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. ใหนักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติมจากในช้ันเรียน 

2. นักศึกษาไดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่งานดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางที่ด ี

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  นกัศกึษา  ความรูงานดานสาธารณสุข  และความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษา 50  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : - จํานวนนักศึกษาไดรับความรูงานดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม รอยละ  80 

 - จาํนวนนกัศกึษามีความพึงพอใจ มากกวา  3.50 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การดาํเนนิงานตามเปาหมาย 1  ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคน   7,500  บาท 375,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 19 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ประสานงานกับหนวยงานที่จะ

เขาไปศึกษาเรียนรู 

            

- ศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินตามตัวช้ีวัด             

- สรุปรายงานผล             

6.  งบประมาณ     375,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 375,000      

คาตอบแทน 10,000   

     -  คาวิทยากร 10,000   

คาใชสอย 362,000   

     -  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50 คน x 70 บาท x 3 วัน 7,000   

     -  คาจางถายเอกสาร 50 คน x 100 บาท 5,000   

     -  คาเชาพาหนะและเดนิทาง 250,000   

     -  คาทีพ่กั  1  คืน 100,000   

คาวัสดุ 3,000   

     -  คาวัสดุสํานักงาน 3,000   

รวม 375,000   

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรู  ทักษะและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพดานสาธารณสุข 

2. นักศึกษาสามารถเขาสูบทบาท  หนาที่และมีศักยภาพเปนที่ยอมรับของสังคม 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. นับจํานวนนักศึกษา 

2. ประเมินความพึงพอใจของผูศกึษาดงูานนอกสถานที ่

3. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พิธีซอมรบัพระราชทานปรญิญาบตัรของบณัฑิตจากสํานกัจดัการศกึษาภายนอก       

งบประมาณ  60,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในทกุปการศกึษา  สํานกัจดัการศกึษ าภายนอกซ่ึงประกอบดวยศูนยอุดมศึกษา 5 แหง  มีนกัศกึษาทีจ่บการศกึษา

เปนบัณฑิตและจะตองมารวมพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนมาก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ทั้งนี้สํานัก

จัดการศึกษาภายนอกจําเปนตองเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดังกลาว  ดังนั้นจึงจัดใหมีโครงการพิธีซอมรับ

พระราชทานปรญิญาบตัรของบณัฑิตจากสํานกัจดัการศกึษาภายนอกขึน้ 

 

2.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือเตรียมความพรอมในพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2550 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   4     ขอท่ี   4.1 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    บณัฑิตทีจ่บการศกึษา 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      ความพึงพอใจบณัฑิตทีจ่บการศกึษา รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :             โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :         คาใชจายตอคน - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 20 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ดําเนินกิจกรรมพิธีซอมรับฯ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ   60,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ   60,000 

คาใชสอย   60,000 

  

รวม 60,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  การดําเนินงานในพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรป  2550  เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ  ผลสําเร็จ  

 2. บัณฑิตมีความพรอมเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ สวนอัมพร 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  ประเมินความพึงพอใจของบณัฑิต   โดยใชแบบสอบถาม  

 2.  รายงานผลตามโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุการศกึษาดงูานของนกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน       

งบประมาณ  300,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นตองการใหผูเรียนไดมีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถทั้ง

ดานองคความรูและคุณธรรม โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังนั้นนอกจากการจัดการเรียนการสอน

ภายในหองเรียนแลวศูนยอุดมศึกษาบางสะพานยังใหความสําคัญและสนับสนุนใหนักศึกษาสาขาวิชาตางๆไดศึกษาดูงาน

ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจและมีประสบการณมากขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

         1. เพ่ือสงเสรมิและสนบัสนนุใหนกัศกึษาสาขาวิชาตางๆของศนูยอดุมศกึษาบางสะพานไดศกึษาดงูานในหนวยงาน

                               องคกรที่เก่ียวของ 

                                               2. เพ่ือสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาและหนวยงานองคกรที่เก่ียวของ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   1 ขอท่ี  1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

  -  นกัศกึษาทีไ่ดรบัการศกึษาดงูาน 

               - รายงานผลสรปุการศกึษาดงูาน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จํานวนนักศึกษาที่ไดไปศึกษาดูงาน 200  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      ความพึงพอใจของนกัศกึษา รอยละ 80 

                                       รายงานผลการศกึษาดงูาน 1 เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :             ดาํเนนิตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :        คาใชจายตอคน 1,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 21 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- ขออนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

6.  งบประมาณ      300,000      บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ   300,000 

คาใชสอย 300,000 

  

รวม 300,000 

 

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นกัศกึษาสาขาวิชาตางๆของศนูยอดุมศกึษาบางสะพานไดรบัการพัฒนาศกัยภาพทัง้ดานความรูและประสบการณ

เพ่ิมขึ้นและสามารถนําความรูและประสบการณมาใชในการเรียนและการทํางานได  รวมทั้งเปนการสรางเครือขายการ

เรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาและหนวยงานองคกรที่เก่ียวของ 

7.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

        1. ประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษา 

        2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  จัดทําเอกสารวิชาการเผยแพรความรูสูนักศึกษา ชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน      

งบประมาณ  75,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินนับเปนหนาที่หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงกระบวนการสําคัญของ

หนาที่ก็คือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถสงเสริมองคความรูใหม เพ่ือใหนักศึกษาไดนําไปประยุกต ใชทั้ง

สวนบุคคล  ชุมชนและทองถ่ิน  เพ่ือเปนการพัฒนาความรู  ความสามารถและเจนคติของนักศึกษาที่จะนําไปสูการพัฒนา

งานดานวิชาการ  และเสรมิสรางมาตรฐานในการบรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัยศนูยอดุมศกึษาบางสะพานจงึจดัทาํ

เอกสารวิชาการเพ่ือเผยแพรความรูสูนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยมุงสรางมาตรฐานงานดานวิชาการของศูนย

อุดมศกึษาบางสะพานใหกาวหนาตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนาํเสนอความรู   ขอคดิในเชิงวิชาการแกนกัศกึษาของศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน 

2. เพ่ือเปนส่ือการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแกชุมชนและทองถ่ิน          

3. เพ่ือการประชาสัมพันธและสรางเจตคติที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  ชุมชน  และทองถ่ิน 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี…………………..ขอท่ี………… 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม     จาํนวนนกัศกึษาเขารวมโครงการ 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 500  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : เอกสารวิชาการเผยแพรความรูสูนักศึกษา ชุมขน เพ่ือเปนการพัฒนาทองถ่ิน 500  เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคนในการเขารวมโครงการ 150 บาท ตอคน 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 22 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมวางแผน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ดาํเนนิการตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลโครงการ             

- รายงานผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ    75,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 75,000 

คาวัสดุ 75,000 

- คาจดัพิมพเอกสาร 75,000 

  

รวม 75,000  บาท 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นกัศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพานไดรบัความรู   ขอคดิในเชิงวิชาการและสามารถนาํไปปรบัใชเก่ียวกับการ

พัฒนาตนและทองถ่ินไดเปนอยางดี 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  จํานวน  พฤติกรรมนักศึกษาและประชาชนผูเขารวมโครงการ 

               2.  แบบประเมินโครงการ  

               3.  รายงานผลตามโครงการ  
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8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  

ชื่อกิจกรรม  สืบคนขอมูลประกอบการเรียนและการทําวิทยานิพนธ   

งบประมาณ 200,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น  มุงเนนใหบัณฑิตไดสืบคน  คิด  วิเคราะห  ดวยตนเอง  เพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะของการ

เปนนักวิชาการ  นักคิด  นักวิเคราะหวิจารณและนักวิจัย  เพ่ือสรางองคความรู  การปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาวใหบัณฑิตนั้น  แหลง

ศึกษา สืบคนขอมูล  นับวามีความสําคัญตอนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางยิ่ง  แตการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย

อุดมศึกษาบางสะพานยังตองอาศัยการสืบคนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ   ดังนั้นเพ่ืออํานวยความพรอม

ใหกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน  ศูนยจึงจัดทําโครงการสืบคนขอมูลประกอบการเรียนและการทํา

วิทยานิพนธสําหรับบัณฑิตศึกษาขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดหานักศึกษาไปสืบคนขอมูลประกอบการเรียนและทําวิทยานิพนธในแหลงขอมูลที่เหมาะสมอยางนอยภาคเรียนละ 

1 ครั้ง  เพ่ือใหบัณฑิตมีขอมูลประกอบการเรียนและการทําวิทยานิพนธอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี       1     ขอท่ี     1 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 นักศึกษาระดับบัณฑิต  ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานมีขอมูลประกอบการเรียน / ทําวิทยานิพนธอยางมีประสิทธิภาพ   

 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : นักศึกษาบัณฑิตศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน  ไดสืบคนขอมูล

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสืบคน

ขอมูล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : นักศึกษาบัณฑิตศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน  มีขอมูล

ประกอบการเรียนและทําวิทยานิพนธอยางเพียงพอ 

คุณภาพการเรียนและทํา

วิทยานิพนธ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สืบคนขอมูล / แหลงขอมูล  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สืบคนขอมูลอยางนอย  4  ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 –23 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

   1.1  เสนอโครงการตอมหาวิทยาลัย             

   1.2  ประชุมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ

ผูเกี่ยวของ 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

   2.1  จัดกิจกรรมสืบคนขอมูลประกอบการ

เรียน / ทําวิทยานิพนธ  ภาคเรียนละ 1 

กิจกรรม  เชน สืบคนขอมูลจากหองสมุด  

ศึกษาดูงานแหลงความรู   

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

   3.1  สํารวจความคิดเห็น             

   3.2  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน / 

วิทยานิพนธ 

            

   3.3  ประชุมสรุป/รายงานผลโครงการ             

             

 

6.  งบประมาณ     200,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000      

1.  คาตอบแทน 170,000 

     -  คาเชารถ / ยานพาหนะ / น้ํามัน 100,000 

     -  คาที่พักอาจารย / นักศึกษา 50,000 

     -  เบี้ยเลี้ยงอาจารย / เจาหนาที่ 20,000 

2.   คาใชสอย 30,000 

     -  คาถายเอกสารการสืบคนขอมูล 30,000 

รวม 200,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน  ไดใชขอมูลประกอบการเรียน การทําวิทยานิพนธอยางพอเพียง  สงผล

ใหการเรียน การสอน และการทําวิทยานิพนธดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. ประเมินความคิดเห็นนักศึกษา  คณาจารย 

2. ประเมินจากการประชุม 

3. สรุป / รายงานโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  เสรมิศกัยภาพนกัศกึษาบณัฑิตศกึษา (ป.โทบริหารการศึกษา) 

งบประมาณ 200,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น  นอกเหนือจากการเรียนตามปกติในช้ันเรียนแลว  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  

ความรู  ความสามารถ  ก็นบัเปนสวนสําคญัทีจ่ะเสรมิสมรรถนะของความเปนนกัวิชาการ  นกับรหิาร       ใหเกิดขึน้กับ

บัณฑิต  ซ่ึงนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของศูนยอุดมศึกษาบางสะพานนั้นเปนนักศึกษาภาคพิเศษ  ทางศูนยจึงจัดกิจกรรมเสริม

ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะบัณฑิตใหมากขึ้น  จึงจัดทําโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา(ป.โท บริหาร

การศกึษา) ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือจดักิจกรรมเสรมิศกัยภาพทางวิชาการ  การบรหิาร  และการปฏบิตังิานใหกบันกัศกึษาบณัฑิตศกึษาตามความ

เหมาะสม 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     1     ขอท่ี     1 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ศกัยภาพทางวิชาการ  การบรหิาร  การปฏบิตังิานของนกัศกึษาบณัฑิตศกึษา 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษาบณัฑิตศกึษา  สาขาบรหิารการศกึษาไดรบัการพัฒนาศกัยภาพ

ทางวิชาการ  การบรหิาร  และการปฏบิตังิาน 

- จํานวน 70 คน 

- 2 โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : นกัศกึษาบณัฑิตศกึษา  มีศกัยภาพทางวิชาการ  การปฏบิตังิานเพ่ิมขึน้ - 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : จัดกิจกรรมอบรม / ศกึษาดงูาน  อยางนอย 2 ครั้ง  ครั้งละ 3-5 วัน 2 ครั้ง   

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 24 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

     1.1  เสนอโครงการตอศูนยและ

มหาวิทยาลัย 

            

     1.2  สอบถามความตองการพัฒนาของ

บัณฑิต 

            

2.  ขั้นดําเนินการ             

     2.1  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/

ศกึษาดงูานตามความตองการของบณัฑิต 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

     3.1  ความคิดเห็นของบัณฑิต             

     3.2  ศักยภาพที่พัฒนาขึ้นของบัณฑิต             

     3.2  สรุป/รายงาน             

 

6.  งบประมาณ     200,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

คาตอบแทนใชสอย   190,000 

     1.  คาตอบแทนวิทยากร 40,000 

     2.  คาอาหาร 70,000 

     3.  คาเชารถ 70,000 

     4.  คาเอกสาร 10,000 

 คาวัสดุ 10,000 

      วัสดุโครงการ 10,000 

  

รวม 200,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นกัศกึษาบณัฑิตศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  มีศกัยภาพทางวิชาการ การบรหิาร การปฏบิตังิานสูงขึน้ 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1  ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษา 

2  ประเมินจากการประชุม / สรุปโครงการ 

3  ประชุม / สรุป / รายงานโครงการ 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  ศกึษาดงูานและสัมมนานักศกึษาบัณฑิต ป.โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

งบประมาณ  500,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การเพิ่มพูนประสบการณ  ความรูจากการสัมมนาศึกษาดูงานมีผลตอการเสริมสรางความรู  ความติดตอ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาระดับปริญญาโทภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตองได

การพัฒนาท้ังในและนอกหองเรียนอยางกวางขวาง  เพื่อประโยชนตอนักศึกษาเองและการนําไปใชในการงาน

อาชีพ  การเรียนรูนอกหองเรียนดวยการปฏิบัติจริงจึงมีความจําเปนและสําคัญ  การศึกษาดูงานและสัมมนาท้ัง

ในและตางประเทศสามารถชวยพัฒนานักศึกษาได 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาอังกฤษและการใชภาษาในสถานการณตางๆแก

นักศกึษาบัณฑิต 

 2. เพื่อขยายความคิดทัศนคติและการแลกเปล่ียนเรียนรูในบริบทภาษาท่ีตางจากวัฒนธรรมไทยของ

นักศกึษา 

 3. เพื่อเสริมสรางองคความรู  การวิจัย คนควาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากประสบการณตรง 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่    1.4  ขอที ่ ……  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    นักศกึษาบัณฑิต ป.โทภาษาอังกฤษ  20 คน 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :      นักศกึษา ป.โท ภาษาอังกฤษ 20 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :      นักศึกษามีความรู  ความคิดท่ีแตกตางมากขึ้น ระดบัพอใจ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา :            กิจกรรม  2  ครั้ง 1 ภาคการศึกษา 1 ภาคเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  :        งบประมาณพอเพียง 500,000 บาท 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 25 
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5.  การดําเนินการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ชี้แจงเตรียมโครงการ             

- เตรียมเอกสาร ติดตอประสานงาน                

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- จัดศึกษาดูงานตางประเทศ             

- สมัมนาการใชภาษาอังกฤษในการ

งานอาชีพ 

            

3. ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- สังเกตและสอบถาม             

- ตรวจรายงาน             

6.  งบประมาณ    500,000  บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 500,000 

คาใชสอย 500,000 

  

รวม 500,000 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษามีความรู  และประสบการณดานการใชภาษาอังกฤษ  การเรียนรูในสถานการณตางๆดวย

ภาษาอังกฤษ 

 2. นักศึกษามีหัวขอวิจัยมีแนวความคิดในการศึกษาวิจัยสรางองคความรูชัดเจนขึ้น 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

 1. สังเกต 

 2. สอบถาม  

 3. ตรวจรายงาน  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบรกิารวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม  สัมมนา เรื่อง  การบริหารการพัฒนาทองถ่ินเชิงบูรณาการ : ภูมภิาคตะวันตก       

งบประมาณ  100,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  บทบาทมหาวิทยาลัยสําคญัประการหนึง่ คอืการบรกิารวิชาการ เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูทางวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี   

  ยุทธศาสตรภูมิภาคตะวันตก เนน การเปนเมืองนาอยู  เมืองทองเที่ยวอาหาร  เมืองอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นการ

จะขับเคล่ือนไปสูเปาหมายดังกลาวได นั้นองคการปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญและมีบทบาทอยางเดนชัด        

จึงตองสรางความเขาใจและรับรูถึงอนาคตขางหนา และมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมแกไขปญหา 

  จากความสําคญัดงักลาวมา  นกัศกึษาและคณาจารย โครงการหลักสูตรรฐัประศาสนาศาสตร ศนูยบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงจัดทําโครงการเพ่ือเช่ือมโยงความคิดระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกกับ

บทบาทสําคัญขององคกรปกครองทองถ่ิน เพ่ือ พัฒนาพ้ืนที่ไปในทิศทางที่เหมาะสมตอไป 

2. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นของทุกภาคสวน (พหภุาคี) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูยุทธศาสตรหลักของภูมิภาค 

  2. เพ่ือนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตรมีสวนรวมคิดวางแผน รวมจัดสัมมนาและการทํางานเปนทีม 

  3. เพ่ือเปนแนวทางการนํายุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันตกสูการปฏิบัติ (strategic implementation) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  2   การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

 

- จัดสัมมนาเรื่องการบริหารการพัฒนาทองถ่ินเชิงบูรณาการภูมิภาคตะวันตก   

- ผูเขารวมสัมมนา   

1 ครั้ง 

200 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : - ความรู เขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ฯ 

- มีสวนรวมของพหุภาค ี

- ประสิทธิภาพการของการคดิเชิงพัฒนา 

รอยละ 80 

รอยละ 70 

รอยละ 70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : - เดือนมิถุนายน 2552 1 วัน 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 2 – 1304 – 2 – 26  
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ              

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  100,000  บาท 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 100,000 

คาวัสดุ 10,000 

คาตอบแทน 50,000 

คาใชสอย 40,000 

  

รวม 100,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ผูเขารวมสัมมนา (พหภุาคี) มีสวนรวมแสงดความคิดเห็นเชิงพัฒนาฯ 

 2. ผูเขารวมสัมมนา รับรู และเขาใจยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่ชัดเจน 

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. ประเมินความเขาใจและความพึงพอใจการเขารวมสัมมนาครั้งนี ้

 2. ประเมินผลการจัดสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.)     

งบประมาณ  200,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.)มีความจําเปนศึกษาดูงานการพัฒนาประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศนของผูนําภาครัฐ   และเปนตัวแบบ (model) ในการนาํมาวิเคราะหแนวทางการบรหิารการพัฒนา

ประเทศนัน้    มาเปนกรณีศกึษา ( case study) คิดวิเคราะหดานการบริหารจัดการ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ

(public policy process) การกําหนดนโยบาย  การนาํนโยบายสูการปฏบิตัแิละประเมินผลนโยบาย ตลอดจนการคดิ

วิเคราะหและการศึกษาความเปนไปได (fesibility study) ในนํามาเปนแนวการพัฒนาประเทศและทองถ่ิน หรือชุมชนที่

รับผิดชอบ  

2. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) ไดศึกษาการพัฒนาประเทศภูมิภาคเอเชีย 

  2. เพ่ือนกัศกึษาศกึษาขอมูลการพัฒนาประเทศ/ทองถ่ินจากสถานการณจริง 

  3. เพ่ือใหนกัศกึษาสามารถคดิวิเคราะหเก่ียวกับกระบวนการทางนโยบายภาครฐั  การกําหนดนโยบาย  การนาํ

นโยบายสูการปฏิบัติและประเมินผลนโยบาย ได 

  4. เพ่ือสรางความสามัคคีระหวางนักศึกษาดวยกันและคณาจารย 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี  1  ขอท่ี  1.1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : การศกึษาดงูานตางประเทศในภูมภิาคเอเชีย 1 ประเทศ 1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความสามารถในคดิวิเคราะหการบรหิารจดัการ    

นโบายสาธารณะ 

รายงานประชุมสรุปผลภายหลังดูงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การศกึษาดงูานตางประเทศในภูมภิาคเอเชีย  4-5 วัน 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน :             - - 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 27 
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5. การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 

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

1. ขั้นเตรียมการ             

2. ขั้นดําเนินการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

6. งบประมาณ  200,000 บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

คาวัสดุ 5,000 

คาตอบแทน 45,000 

คาใชสอย 150,000 

รวม 200,000 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1.   นกัศกึษาศกึษาขอมูลการพัฒนาประเทศ/ทองถ่ินจากสถานการณจริง 

 2.  นักศึกษามีวิสัยทัศนและสามารถคิดวิเคราะหเก่ียวกับเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐ/นโยบายสาธารณะ  

8. วิธีการประเมินและรายงานผล  

 1. สังเกตการแสดงวิสัยทศันของนกัศกึษาเชิงเปรยีบระหวางการศกึษาดงูานฯ กับหนวยงานตนเอง ตลอดจนการ

ประยุกตใช 

 2. รายงานการสรปุผลการศกึษาดงูานและการคดิเชิงประยุกตใช 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน วิจัย  

งาน งานวิจัยและสรางองคความรู  

ช่ือกิจกรรม  แนวโนมความตองการศึกษาตอของระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดชุมพร       

งบประมาณ  300,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปวงชนและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินทั้งในดานการจัดการ

เรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนนั้น

จําเปนตองคํานึงถึงความตองการของผูเรียนในชุมชน/ทองถ่ินนั้นๆ  เพ่ือใหการจัดการศึกษาตอบสนองความตองการมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ  ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัดใหมีโครงการวิจัย

แนวโนมความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดชุมพรขึ้นเพ่ือสงผลตอการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการผูใชและความคาดหวังของสังคมตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนและบุคลากรในหนวยงานตางๆในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธและจังหวัดชุมพร 

 2. เพ่ือศกึษารปูแบบการจดัการศกึษาตามความตองการในการศกึษาตอระดบัอุดมศกึษาของนกัเรยีนและบคุลากร

ในหนวยงานตางๆในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดชุมพร 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   2 ขอท่ี  2.1.9 

  

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)  รายงานการวิจัยเรื่องแนวโนมความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

และจังหวัดชุมพร 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      นักเรียนและบุคลากรในหนวยงานตางๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธและ

จังหวัดชุมพร 

รอยละ 70 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      รายงานการวิจัยที่นาเช่ือถือและนําไปใชไดจริง 1  เรื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :            ดาํเนนิงานตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :        คาใชจายในการทําวิจัย 300,000 บาท 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 4 – 1304 – 2 – 28 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

- สํารวจขอมูลเบื้องตน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ดําเนินการวิจัย             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

 

6.  งบประมาณ    300,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 300,0000 

- คาใชสอยและวัสด ุ 100,000 

- คาตอบแทน 200,000 

  

  

(คาใชจายถัวคาใชจายทกุรายการ)  

รวม 300,0000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ไดผลงานวิจัยแนวโนมความตองการศึกษาตอและรูปแบบการจัดการศึกษาของนักเรียนและบุคลากรในหนวยงาน

ตางๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดชุมพรเพ่ือประโยชนตอมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาใหตรงกับความ

ตองการของชุมชนในทองถ่ินตอไป 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

สรุปและรายงานผลการวิจัย 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  เรียนรูตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  150,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ไดทรงพระราชทานแกคนไทยมากวา 30 ป ซ่ึงควรมีการ

นอมนํามาปฏิบัติใหเขาใจและเขาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 หวง คอื  การมีเหตผุลความพอประมาณ  และการมี

ภูมิคุมกัน  ภายใต 2 เงือ่นไข  คอื  “ความรูคูคุณธรรม”  ทั้งนี้จะทําใหพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไดอยางย่ังยืน 

 ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีนั้นจําเปนอยางย่ิง

ที่จะใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับ  พระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซ่ึงสามารถ

นําความรูที่ไดรับจากการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทมาประยุกตใชในการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอหนวยงา นและนาํไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองไดอยางมีความสุขและย่ังยืน 

 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัต ิ

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     1     ขอท่ี     1.2 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการอบรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนนกัศกึษา 300  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขาอบรม รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ดาํเนนิงานตามเปาหมาย 1  ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการอบรมตอคน 500  บาท 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 29 
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5.  การดําเนนิการงาน 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผน  เตรยีมงาน             

- ดําเนินการอบรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

             

 

6.  งบประมาณ     150,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 150,000 

คาใชสอย 150,000 

  

  

  

  

รวม 150,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาไดรับความรู  ความเขาใจ  และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเองไดทกุ ๆ ดาน 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน บรกิารวิชาการแกสังคม  

งาน เผยแพรความรูและบรกิารวิชาการ  

ช่ือกิจกรรม  สนับสนุนกิจกรรมสรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ      

งบประมาณ 450,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี มีภารกิจในการจดัการศกึษาในเขตพ้ืนที ่ อ.บางสะพาน  

จ.ประจวบคีรีขันธ  และ  อ.ทาแซะ  จ.ชุมพร  ซ่ึงการจัดการศึกษาดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงาน  

องคกร ทัง้ภาครฐัและเอกชน  รวมทัง้ประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยอุดมศึกษาบาง

สะพานเปนไปดวยความเรียบรอย  ประสบความสําเร็จ  และไดรับความชวยเหลือจากชุมชนในทองถ่ินอยางเขมแข็ง  จึง

จัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความรวมมือ และชุมชนสัมพันธในทองถ่ิน 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ  ระหวางนักศึกษากับประชาชนใน

ทองถ่ิน 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ  ระหวางหนวยงาน/องคกรในทองถ่ิน

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     3     ขอท่ี     3.1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    จํานวนกิจกรรมสรางความรวมมือและชุมชนสัมพันธ  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนกิจกรรมความรวมมือและชุมชนสัมพันธ - 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ   80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ดาํเนนิงานตามเปาหมาย 1   ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายการจัดกิจกรรมตอครั้ง - 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       6 – 2 – 1304 – 2 –30 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุม  วางแผน  เตรยีมงาน              

- จัดกิจกรรม             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

             

 

6.  งบประมาณ     450,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 450,000 

คาใชสอย   450,000 

  

  

รวม 450,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี หนวยงาน  องคกร  และประชาชนในทองถ่ิน  มีความ

รวมมือ ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยความสัมพันธอันดี  ซ่ึงเปนการสรางเครือขายบริการวิชาการและ

ชุมชนสัมพันธกับ หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประชาชนในทองถ่ิน  ทั้งนี้สงผลใหมหาวิทยาลัย

ไดรับช่ือเสียงและไดรับการยอมรับในสังคมตอไป 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ  โดยใชแบบสอบถามและการสังเกต 

2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 

งบประมาณ  250,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  มีวิสัยทัศนกวางไกลน้ันจําเปนจะตองมีการพัฒนาท้ังดานความรู  ทักษะ  

และประสบการณ  ท้ังน้ีเพื่อสงผลใหการบริหารจัดการภายนอกองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังน้ันศูนย

อุดมศึกษาบางสะพานไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  จึงจัดใหมีโครงการศึกษาดูงาน

ใหแกบุคลากร  เพื่อเพิ่มพูนความรู  และประสบการณ  รวมท้ังนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาตนเอง 

และปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหบุคลากรท้ังสายผูสอนและสายสนับสนุนของศูนยอุดมศึกษาบางสะพานไดรับความรูทักษะและ

ประสบการณตรงจากการศึกษาดูงาน 

            2. เพื่อใหบุคลากรของศูนยอุดมศึกษาบางสะพานมีโอกาสไดแลกเปล่ียนประสบการณและมีการสราง

กิจกรรมสัมพันธท่ีดีตอกัน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่   4  ขอที ่ 4.2  

 

4. ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    บคุลากรของศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน 
 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จํานวนบุคลากรทั่งหมด 60  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      ความพึงพอใจของบคุลากร รอยละ 80 

 รายงานผลการศกึษาดงูาน 1 เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :            ดาํเนนิตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :        คาใชจายในการศกึษาดงูาน 250,000 บาท 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ      6 – 1 – 1304 – 2 – 31 
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5.  การดําเนินการงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขัน้ดําเนินการ             

- ประชมุวางแผนเตรยีมงาน             

- ขออนุญาตไปราชการ             

- เดินทางไปราชการ             

3.  ขัน้ประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล                                                                   

 

6.  งบประมาณ           250,000         บาท 
 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 250,000 

 คาใชสอย 250,000 

  

(คาใชจายถัวเฉล่ียทุกรายการ)  

รวม 250,000 

 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  บุคลากรไดรับความรู  ทักษะ  และประสบการณตรงจากการไปศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น  

           2.  บุคลากรไดมีโอกาสสรางความสัมพันธท่ีดีและแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน 

8.   วธิกีารประเมินและรายงานผล 

 1.   ประเมินความพึงพอใจจากบุคลากรท่ีไปศึกษาดูงาน 

           2.   สรุปและรายงานผล  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  ศกึษาดงูานของบคุลากรสํานกัจดัการศกึษาภายนอก   

งบประมาณ  80,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สํานกัจดัการศกึษาภายนอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี มีภารกิจหลักในการจดัการศกึษา  ผลิตและพัฒนา

บุคลากรในทองถ่ิน  ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  สํานักจัดการศึกษาภายนอกจึงไดจัดใหมี

โครงการศึกษาดูงานแกบุคลากรของสํานักจัดการศึกษาภายนอก  เพ่ือใหไดรับประสบการณตรง  มีโลกทัศนที่กวางขวางขึ้น  

และสามารถนําความรูจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบคุลากรของสํานกัจดัการศกึษาภายนอก  ใหเกิดการเรยีนรูดานการจดัการศกึษา 

2. เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรู  และประสบการณตรงจากการศึกษาดูงาน 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     4     ขอท่ี     4.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 - จาํนวนบคุลากรของสํานกัจดัการศกึษาภายนอกทีไ่ปศกึษาดงูาน  

 - รายงานผลการศกึษาดงูาน   

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จาํนวนบคุลากร 20  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : -  ความพึงพอใจของบคุลากรทีไ่ดไปศกึษาดงูาน รอยละ  80 

      -  รายงานผลการศกึษาดงูาน 1  เลม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การดาํเนนิตามเปาหมาย 1   ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการศกึษาดงูาน 80,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ      6 – 1 – 1304 – 2 – 32 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผน  เตรยีมงาน             

- ขออนญุาตไปราชการ             

- เดนิทางไปศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผลการศกึษาดงูาน             

 

6.  งบประมาณ     80,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 80,000      

คาใชสอย 80,000      

     -  คาพาหนะ 22,000 

     -  คาเบี้ยเล้ียง 10,000 

     -  คาที่พัก 48,000 

  

(คาใชจายถ่ัวเฉล่ียทุกรายการ)  

รวม 80,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  บคุลากรของสํานกัจดัการศกึษาภายนอก  ไดรบัความรู  ประสบการณ  ทีไ่ดจากการศกึษาดงูาน มาประยุกตใชใน

การดาํเนนิงานของสํานกัจดัการศกึษาภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. ประเมินความพึงพอใจของบคุลากร 

2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนยอุดมศึกบางสะพาน                      

งบประมาณ 130,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและมีวิสัยทัศนที่กวางไกลนั้น  ถือเปนหัวใจสําคัญมากที่จะสงผลไปถึงการ

ดําเนินงานตาง ๆ  รวมถึงการพัฒนาทางดานความรูใหทันกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคต ประกอบกับ

การเรียนการสอนใหมีความทันสมัย  ดังนั้น  การจัดใหมีโครงการศึกษาดูงาน จะเปนการเพ่ิมประสบการณใหกับบุคลากร  

เพ่ือทีจ่ะพัฒนาประสิทธิภาพในการทาํงานมากขึน้   ศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี เล็งเหน็

ความสําคัญในการศึกษาดูงานครั้งนี้  จึงไดจัดโครงการศึกษาดูงานขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหบุคลากรไดรับประสบการณตรงจากการดูงาน และนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานในปจจุบัน 

 2.2  เพ่ือใหบุคลากรมีความรักสามัคคี และไดมีประสบการณรวมกัน  

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี………4…………..ขอท่ี……4.2…… 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   จาํนวนคณาจารยและนกัศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษารวมศกึษาดงูาน  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการ 50  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ  90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : การศึกษาดูงานแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  90 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการเขารวมโครงการ 130,000 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       6 – 1 – 1304 – 2 –33 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.  2551           

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

-  ประชุมวางแผน             

-  ประสานงานกับสถานทีศ่กึษา             

ดงูาน             

2.  ขั้นดําเนินการ             

-  ขออนญุาตไปราชการ             

-  เดนิทางไปศกึษาดงูาน             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

-  ประเมินผลโครงการ             

-  รายงานผลโครงการ             

             

 

6. งบประมาณ    130,000   บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 130,000    

คาใชสอย 105,000 

คาตอบแทน 10,000 

คาวัสดุ 15,000 

รวม 130,000 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

               1.  คณาจารยไดรับความรู  ความเขาใจ  ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

               2.  คณาจารยไดมีโอกาสแลกเปล่ียน ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน  

3.  ไดรับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากคณาจารยเพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแก

ศนูยอดุมศกึษาบางสะพานและมหาวิทยาลัยตอไป 

8.  วิธีการประเมินและรายงานผล 

1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ จากผูเขาโครงการ 

2.  รายงานผลการจดัโครงการ 



13 - 113 

8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารขอมูลศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 

งบประมาณ  150,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนหนวยจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธและชุมพร  ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  ทําใหตองมีวิธีการจัดการขอมูล

ที่เก่ียวกับนักศึกษา  อาจารยและกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาระบบบริหาร

ขอมูลดังกลาว  เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและตอบสนองความตองการของนักศึกษาและคณาจารย 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  พัฒนาระบบบริหารขอมูลของศูนยอุดมศึกษาบางสะพานในรูปแบบ  Web Base Application ประกอบดวย  

ระบบแผนการเรียน  ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบการเงิน  และระบบควบคุม 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   4  ขอท่ี  4.1.5 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    ระบบบริหารขอมูลศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      ระบบฐานขอมูลจํานวน  4  ระบบฐานขอมูล 4 ระบบงานยอย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      ความพึงพอใจของผูใชระบบบริการขอมูล   รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :            พัฒนา  ตดิตัง้  และทดลองใชระบบฯ 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :       - คาจางพัฒนาระบบบริหารขอมูล 80,000 บาท 

 - ครุภัณฑ 60,000 บาท 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ      6 – 1 – 1304 – 2 – 34 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- พัฒนาระบบฯ             

- ติดตั้งระบบฯ             

- ทดลองใชระบบฯ             

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผลการใชระบบฯ             

- รายงานผลความพึงพอใจการใชระบบ         ……                                               ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

6.  งบประมาณ    150,000    บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  80,000 

คาใชสอย 80,000 

งบลงทุน  70,000 

คาครุภัณฑ 70,000 

   เครือ่งคอมพิวเตอร  จาํนวน  2 ชุด 70,000 

  

  

  

รวม 150,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารงานดานตางๆของศูนยอุดมศึกษาบางสะพาน  

            2.  นักศึกษาและอาจารย ไดรับความพึงพอใจในการรับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอง 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารขอมูล  

 2.  การสังเกตและสัมภาษณ  

 3. สรุปและรายงานผล  
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รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร   2 ชุด 35,000 70,000 คณุลักษณะ 

CPU Intel  Core 2 Duo     2.66 

GHz RAM  DDR2  2 G HDD 

300 GB,DVD R/W,จอภาพชนดิ 

TFT LCD 19 นิว้  ความละเอียด 

1,600-1,200  จุด,Graphic card 

256 MB,Network Interface 

ชนิด Ethernet 

10/100/1000,Keyboard และ 

Mouse ตองเปน computer แบบ 

tower, Microsoft Window XP / 

Windows Vista   Business 

      

     คําช้ีแจง 

      

      

      

      

      

      

 รวม     
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต    

งบประมาณ 50,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจบุนัการจดัการศกึษาภายนอกมหาวิทยาลัย  ของศนูยอดุมศกึษาบางสะพานมีขอบเขตในพ้ืนที่  อ.บางสะพาน                         

จ.ประจวบคีรีขันธ  และ  อ.ทาแซะ  จ.ชุมพร  ซ่ึงมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  หลายสาขาวิชา  ทําใหตอง

คํานึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ    โดยเฉพาะใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูล  ความรู  ทบทวนบทเรียน  

และส่ือสารกับอาจารยผูสอนไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ดั้งนั้น  ศูนยอุดมศึกษาบางสะพานจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนนึ่งที่เปนทางเลือกใหนักศึกษาสามารถเรียนรู

และเพ่ิมศกัยภาพใหแกตนเองได 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตอีกรูปแบบหนึ่ง 

2. เพ่ือเนนชองทางในการเขาถึงและทบทวน   กระบวนการเรยีนการสอนระหวางนกัศกึษากับอาจารย 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี     1     ขอท่ี     1.2 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   ระบบการเรยีนการสอนแบบ  E-Learning 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : ระบบการเรยีนการสอน  e-learning 1   ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของอาจารยและนกัศกึษา      รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ดาํเนนิตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการพัฒนาระบบ          50,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       6 – 1 – 1304 – 2 –35  
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการ             

- อนุมัติโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุม  วางแผน  เตรยีมงาน             

- ดําเนินการพัฒนาระบบและ

ทดสอบระบบ 

            

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล             

             

 

6.  งบประมาณ     50,000     บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  50,000 

คาใชสอย 50,000 

  

รวม 50,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาและอาจารยมีรูปแบบในการจัดระบบการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

2. นักศึกษาและอาจารยมีระบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

1. ประเมินโครงการโดยใชแบบสอบถาม  การสังเกต 

2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  สนบัสนนุงานประกันคณุภาพการศกึษาศนูยอดุมศกึษาบางสะพาน       

งบประมาณ  75,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและไดถือวา

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ศูนยอุดมศึกษ าบางสะพานตระหนกัและ

เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือใหการศึกษาของศูนย

อุดมศึกษาบางสะพานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดจัดโครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย

อุดมศกึษาบางสะพานมากขึน้ 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพใหแกคณาจารยและบุคลากรศูนยอุดมศึกษ าบางสะพาน 

 2.  เพ่ือดําเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนยอุดมศึกษาบางสะพานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

 

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี   4  ขอท่ี  4.6 

 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม    บุคลากรของศูนยอุดมศึกษาบางสะพานที่ไดรับการอบรม 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      จํานวนบุคลากรที่ไดรับการอบรม 50 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :      ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :            ดาํเนนิงานตามเปาหมาย 1 ปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  :         คาใชจายตอคน 1,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ     6 – 1 – 1304 – 2 – 36 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ประชุมวางแผนเตรยีมงาน             

- ดําเนินการอบรม             

- รวบรวมขอมูลการประกัน

คณุภาพ 

            

3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- ประเมินผล             

- รายงานผล                     

             

 

6.  งบประมาณ    75,000   บาท 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ  75,000 

คาใชสอย 75,000 

  

รวม 75,000 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บคุลากรของศนูยอดุมศกึษาบางสะพานไดรบัความรู  ความเขาใจในระบบการประกันคณุภาพการศกึษา  และ

สามารถรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดตอไป  

8.   วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1. ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม 

 2. สรุปและรายงานผล 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

งบประมาณ 8,997,000     บาท   

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)                จาํนวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

 

ตวัช้ีวดั  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : นกัศกึษาในสาขาวิชาตางๆ      700  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษาในรายวิชาตาง ๆ รอยละ  80 

ตวัช้ีวดัเชิงเวลา : นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ  90 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการศกึษาของนกัศกึษาตอคน 12,852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ       3 – 1 – 1305 – 1 – 01  
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2.  งบประมาณ     8,997,000                       บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบบคุลากร 447,720 

1.  คาจางช่ัวคราว 447,720  

     1.1  นกัวิชาการศกึษา 1 อัตรา 113,640 

     1.2  ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 อัตรา 334,080 

2.  คาตอบแทน 4,999,000  

     2.1  อาจารยผูสอน   4,800,000 

     2.2  กรรมการศูนย 57,000 

     2.3  อาจารยที่ปรึกษา+กรรมการคุมสอบ 77,000 

     2.4  วิทยากร 65,000 

3.  คาใชสอย 2,790,735  

     3.1  คาเชารถ + น้ํามันเช้ือเพลิง 560,790 

     3.2  คาเชาสถานที่  1,700,000 

     3.3 คาประกันชีวิต 56,760 

     3.4  คาประชาสัมพันธ 80,800 

     3.5  คาประกันสังคม 22,385 

     3.6  คาเบี้ยเล้ียง 350,000 

     3.7  คาอาหารและอาหารวาง 20,000 

4.  คาวัสดุ 585,706  

     4.1  คาวัสดุสํานักงาน   316,706 

     4.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000 

     4.3  คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 30,000 

     4.4  คาวัสดุตํารา 200,000 

     4.5  คาจอรบัภาพ 2 จอๆละ 4,500 บาท                  9,000  

งบลงทุน 173,839 

คาครภุณัฑ 173,839 

    1.  เครื่องขยายเสียงไรสาย  3 เครื่องๆละ 8,453 บาท 25,359 

     2.  LCD 2 เครื่องๆละ  34,240 บาท 68,480 

     2.  Notebook 80,000 

รวม 8,997,000 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คุณลักษณะ 

1 LCD 2   เครื่อง 34,240 68,480 ความละเอียดภาพระดบั  

     True X GA 1024 x768  จุด 

     ความสวาง  2,000  ANSI  

     Lumens ใหความละเอียด 

     600  TV Lines 

2 เครื่องขยายเสียงไรสาย 3  เครื่อง 8,453 25,359 ย่ีหอ SANHA  รุน  JLH-2002 

3 โนตบุค 2  เครื่อง 40,000 80,000 Acer Aspire 6920G 

     T9300/T9500 (6MB L2  

     cache, 2.50/2.60 GHz, 800  

     MHz FSB) 

     2GB of DDR2 667 MHz  

     memory 

     16.0" Full HD 1920 x 1080  

     pixel resolution 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 รวม   173,839  
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนานกัศกึษา       

งบประมาณ  240,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การจดัการศกึษาสําหรบับคุลากรประจาํการ  (กศ.บป.) นับไดวาเปนการจัดการศึกษาที่ตอบสนองกับผูเรียน     

และเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ  เพราะการศกึษาเปนกระบวนการบมเพาะมวลประสบการณความรู   

และทกัษะเพ่ือการประกอบอาชีพและการดาํเนนิชีวิต  ดังนั้นนักศึกษาที่มีงานทําแลว  ซ่ึงเปนผูที่มีประสบการณที่

แตกตางกันจําเปนตองเรียนรูและฝกฝนใหรอบดาน  การปรับมโนทัศน โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีความจําเปน 

เนื่องจากจะเปนการใหสารสนเทศเก่ียวกับปรับตัวในสภาวะแวดลอมตางๆ และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของการเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ใชชีวิตในรั้วเขียวเหลืองของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีใหประสบ

ความสําเร็จ  เติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางสรรคประโยชนตอประเทศชาติตอไป  

  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและเห็นความสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ    สํานักจัดการศึกษาภายนอก จึงไดจัดทํา

โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมและไดรับสารสนเทศที่มีประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

2. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี

3.  สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่วา การสนับสนุนสงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ขอที่ 1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษา พิธีไหวคร ูกีฬา 5 ศนูย  

การสัมมนาและการศกึษาดงูาน   การปจฉิมนเิทศและตดิตามผลบณัฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

1,400  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : 1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ระดับ  3 

 2. ความรวมมือของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ชวงเดือน มิถุนายน51  ถึง  กรกฎาคม 52 1  ป 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคน 171  บาท 

 

รหัสงบประมาณ       3 – 1 – 1305 – 2 – 02 
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5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมคณะกรรมการ             

               จดัทาํกําหนดการ ------ ------           

- เขียนโครงการ             

               นําเสนอโครงการ  ---- ------          

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ติดตอประสานงาน             

               บคุลากรทกุฝาย             

- ดาํเนนิงานตามโครงการ             

               ที่เขียนไว             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สรางแบบสอบถาม             

               และหาคณุภาพ             

- วิเคราะหผล          ------ ----- ------ 

6.  งบประมาณ........................... 240,000..........................บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 240,000 

คาตอบแทน 30,000 

คาตอบแทนวิทยากร 30,000 

คาใชสอย 200,000 

คาเชารถ 50,000 

คาจางจัดสถานที่ 20,000 

คาเส้ือกีฬา 40,000 

คาเตนโตะ เกาอ้ี 40,000 

คาอาหารและอาหารวาง 50,000 

คาวัสดุ 10,000 

วัสดุสํานักงาน 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร 5,000 

รวม  240,000 บาท 

* ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ไหวครู  , กีฬา 5 ศนูย  การสัมมนานกัศกึษาและการศกึษาดงูาน 

การปจฉิมนิเทศและติดตามผลการศึกษาบัณฑิตที่มีประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

8.วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 

 2.  รายงานผลการดาํเนนิการตามโครงการ 

 3.  แบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน สนบัสนนุการจดัการศกึษา  

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาบคุลากร      

งบประมาณ  200,000     บาท    

ประเภทงบประมาณ กศ.บป.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   มีหนาที่หลักในการจัด

การศึกษาวิชาชีพช้ันสูง  ทําการวิจัยใหบริการวิชาการแกสังคม  ปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยี   ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ผลิตและสงเสริมวิทยาฐานะครู  ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อยูในชวงระยะเวลาแหงการ

ปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงาน   มีฐานะเปนนิติบุคคล    ภายในป พ.ศ.  2554  จะพัฒนาไปสูการเปนสถาบันในกํากับ

ของรัฐ  โดยมีทิศทางการพัฒนาใหเปนสถาบันแหงคุณภาพ  สถาบันแหงการเรียนรู    ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง    เปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปวงชนและทองถ่ินสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ   และเปนสถาบันที่ทําหนาที่เปนคลังปญญา

ของทองถ่ินใหบรรลุตามปรัชญาและทิศทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  รวมทั้งพัฒนาผลผลิต  คือ  

นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ระดับประเทศ  ตลอดทั้งสังคมและทองถ่ิน 

การทํางานใหสําเร็จลุลวงเรียบรอย    จะตองมีระบบหรือขั้นตอนการทํางานที่ดี  จึงจะเช่ือไดวาผลงานที่เกิดขึ้นมี

คณุภาพ    กระบวนการพัฒนาผลผลิตจาํเปนจะตองออกแบบพัฒนาระบบภายในสถาบนัการศกึษาใหมขีัน้ตอนการทาํงาน

เปนที่ยอมรับ   และรับรูรวมกันทั้งสถาบัน  โดยเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ   ที่จะตองมีสวนรวมกันลงมือ

ปฏิบัติงานตาง ๆ  อยางเปนขั้นตอนกระบวนการที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบัน  

 พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 7 และมาตรา 8) ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมีจุดเนนเรื่องการเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปะวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและย่ังยืน ของปวงชน โดยเฉพาะในมาตราที่ 8 (1) ให

แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมปิญญาไทยและภูมปิญญา

สากล ดงันัน้การศกึษาดงูาน  เปนส่ิงสําคัญ เพราะเปนภูมิปญญาเปนฐานรากขององคกร  การศึกษาดูงานเปนกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการจัดกระบวนการของการสรางองคความรู การจัดเก็บ และการแบงปนความรู เพ่ือบรรลุความตองการ (Kuga, 

2001 : 1) การศึกษาดูงานเปนกระบวนการอยางเปนระบบ จึงกลาวไดวาการศึกษาดูงานเปนการจัดการความรูอีกมิติหนึ่ง

ของสํานกัจดัการศกึษาภายนอก  ที่เปนกระบวนการรวมขอมูล การสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม การจัดเก็บขอมูล 

สามารถนาํความรูจากการศกึษาดงูานไปถายทอด นาํไปประยุกตใชในการปฏบิตังิาน การแกไขปญหาและการพัฒนางาน

โดยอาศยัฐานจากกระบวนการศกึษาดงูานได   เพ่ือเปนการพัฒนาการบรหิารจดัการเก่ียวกับการจดัการศกึษาของผูบรหิาร

และการทาํงานของเจาหนาที ่   สํานกัจดัการศกึษาภายนอก จงึไดจดัทาํโครงการศกึษาดงูานเก่ียวกับการจดัการศกึษา

ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเลือกสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เปนแหลงศึกษาดูงาน 

 

 

รหัสงบประมาณ       3 – 1 – 1305 – 2 – 03 
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2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหบุคลากรของสํานักจัดการศึกษาภายนอกเกิดการเรียนรูดานการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนการเปดโลกทัศน

ใหกวางขวางขึ้นสูระดับสากล 

2.2 เพ่ือใหบุคลากรของสํานักจัดการศึกษาภายนอกนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

2.3  เพ่ือใหบคุลากรของสํานกัจดัการศกึษาภายนอกเกิดการเรยีนรูดานการบรหิารจดัการ         

       เก่ียวกับการจดัการศกึษาภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่วา การสนับสนุนสงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ขอที่ 1 

4. ผลผลิตท่ีไดรับจาก กิจกรรม   

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : จํานวนบุคลากรของสํานักจัดการศึกษาภายนอกที่ไดรับการพัฒนา 20  คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : 1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ระดับ  3 

 2. ความรวมมือของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ  80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ชวงเดือน มิถุนายน51  ถึง  กรกฎาคม 52 1  ป 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายตอคน 10,000  บาท 

5.  การดําเนนิการงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 

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

1.  ขั้นเตรียมการ             

- ประชุมคณะกรรมการ             

               จดัทาํกําหนดการ ------ ------           

- เขียนโครงการ             

               นําเสนอโครงการ             

2.  ขั้นดําเนินการ             

- ติดตอประสานงาน             

               บคุลากรทกุฝาย             

- ดาํเนนิงานตามโครงการ             

3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล             

- สรางแบบสอบถาม             

               และหาคณุภาพ             

- วิเคราะหผล          ------ ----- ------ 
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6.  งบประมาณ........................... 200,000..........................บาท 

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 200,000 

คาใชสอย 200,000 

- คาที่พัก 60,000 

- คาเบี้ยเล้ียง 60,000 

- คาเชารถ 60,000 

- อ่ืนๆ 20,000 

รวม  200,000  

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรของสํานักจดัการศกึษาภายนอก   ไดรบัการพัฒนาดานการบรหิารจดัการศกึษา 

8.วิธีการประเมินและรายงานผล 

 1.  สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 

 2.  รายงานผลการดาํเนนิการตามโครงการ  

 3.  แบบสอบถาม 
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8.4 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม  

8.4.1  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนงาน จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  

งาน งานจดัการศกึษาดานสังคมศาสตร  

ช่ือกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

งบประมาณ  4,701,800     บาท    

ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผลผลิตท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรม   

 (ระบุผลผลิต)           จาํนวนนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา   

 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : บณัฑิตศกึษาในสาขาวิชาตางๆ      200 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : ความพึงพอใจของนกัศกึษาในรายวิชาตาง ๆ รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : คาใชจายในการศกึษาของนกัศกึษาตอคน 23,509 
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2.  งบประมาณ     4,701,800                       บาท  

งบรายจาย/หมวดรายจาย / รายการ งบประมาณ 

งบดําเนินการ 4,536,414 

1.  คาตอบแทน 3,170,000  

     1.1  อาจารยผูสอน 2,970,000 

     1.2  วิทยากร 200,000 

2.  คาใชสอย 769,000  

     2.1  คารถ + น้ํามันเช้ือเพลิง 280,000 

     2.2 คาเชาสถานที ่ 260,000 

     2.3  คาเบี้ยเล้ียง 80,000 

     2.4  คาประชาสัมพันธ 86,000 

     2.5  คาอาหารและคาอาหารวาง 38,000 

     2.6  คาซอมแซมครุภัณฑ 25,000 

3.  คาวัสดุ 597,414  

     3.1  คาวัสดุสํานักงาน 258,414 

     3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 80,000 

     3.3  คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ 50,000 

     3.4  คาวัสดุตํารา 200,000 

     3.5  คาจอรบัภาพ 2  จอ(2*4500)                    9,000  

งบลงทุน 165,386  

คาครภุณัฑ 165,386   

1.  Notebook 80,000 

2.  LCD 2 เครื่อง(2*34,240) 68,480 

3.  เครื่องขยายเสียงไรสาย 2 เครื่องๆละ 8,453 บาท 16,906 

    

รวม 4,701,800 

*  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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ลําดับ

ที ่ รายการ 

จาํนวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ

หนวย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

     คณุลักษณะ 

1 LCD 2   เครื่อง 34,240 68,480 ความละเอียดภาพระดบั  

     True X GA 1024 x768  จุด 

     ความสวาง  2,000  ANSI  

     Lumens ใหความละเอียด 

     600  TV Lines 

2 เครื่องขยายเสียงไรสาย 2  เครื่อง 8,453 11,906 ย่ีหอ SANHA  รุน  JLH-2002 

      

3 โนตบุค 2  เครื่อง 40,000 80,000 Acer Aspire 6920G 

     T9300/T9500 (6MB L2  

     cache, 2.50/2.60 GHz, 800  

     MHz FSB) 

     2GB of DDR2 667 MHz  

     memory 

     16.0" Full HD 1920 x 1080  

     pixel resolution 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 รวม   165,368  
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	งบประมาณ   120,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ
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	20-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 300,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
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	งบประมาณ   80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	22-การอบรมพัฒนาครูประจำการด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้  140,000
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	งบประมาณ    140,000  บาท   
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	8.4.1 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	24-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-บริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram
	คำชี้แจง



	25-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-หลักสูตรฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	26-พัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย  432,300 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    432,300   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	27-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	28-พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  17,770 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       17,700    บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	29-โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	30-โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์.ปี 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	31-โครงการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    317,800   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก


	32-โครงการการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	33-วิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  200,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก     




	ปกงบประมาณ52
	2_1 แผนเกษตร
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,659,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ    ภาคปกติ

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  145,900  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  173,100 บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   8,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    265,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  118,700 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    49,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    335,700   บาท   
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,200 บาท   
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 


	ปกงบประมาณ52
	3_1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  3,663,508  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  216,724  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  80,896  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.1  สังเกตจากรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  229,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  168,136  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	-  วัสดุเป็นโครงเหล็ก
	-  ตาข่ายแบบถัก
	-  ขาวสีบรอนซ์ทั้งชุด
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  99,336  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  35,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  150,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  39,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  160,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  120,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  87,400 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  ผลผลิตที่ได้รับจาก กิจกรรม  บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  522,636 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  60,664 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  36,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  709,500 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,358,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ 
	2.4GHz  800MHz  FSB 3MB L2
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	4_1 มนุษยศาสตร์
	1-20สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ/วินาที
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     19,600  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     22,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	(01) จัดการเรียงหน้า_42-76
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (51)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (52)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (54)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (55)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (56)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (57)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (58)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (59)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (60)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (61)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (62)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (Ex-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (63)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   976,700      บาท
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (MM-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (64)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (65)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (66)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (68)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (69)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (70)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (71)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   2,716,490     บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (73)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   158,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (74)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (75)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (76)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   167,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	ปกงบประมาณ52
	6_1 วิทยาศาสตร์
	1-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   231,620  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ

	2-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  133,760  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	3-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	4-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   37,868  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	5-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,848  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   63,747  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	7-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,890  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	8-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   141,208  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	9-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,772,273  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	10-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  853,686  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-การปัจฉิมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	12-การพัฒนาหลักสูตร อ.สุวรรณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	13-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   204,526   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	14-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   104,866  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	15-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   164,015  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	16-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   207,020  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	17-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   108,330  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	18-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   304,553  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	19-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   99,528  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	20-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   230,223  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	21-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  866,925  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	22-การประชาสัมพันธ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   90,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	23-การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	24-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,014  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	25-การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	26-วัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	27-การปฐมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	28-พัฒนาห้องสมุด
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	29-การประชุมสัมมนาวิชาการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	30-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	31-การประกวดนักศึกษาดีเด่น
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	32-กีฬาดอนขังใหญ่
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	33-การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	34-การสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (34) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	35-สนับสนุนงานวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (35) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	36-อนุรักษ์พรรณพืช
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (36) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	37-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (37) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	38-การประกันคุณภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (38) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	39-การประชุมสรุปงานประจำปีของคณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (39) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	40-การจัดการศึกษาภาคบุคคลากรประจำการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (40) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     229,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	41-การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (41) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     48,300 บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ


	42-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (42) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,878,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	7_1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,522,632  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  45,568  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,210,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  301,900  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  94,300  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  671,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  2,420,100  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  639,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  420,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,976,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  380,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  240,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,816,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,356,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	1-แผนปฏิบัติราชการ 52-(28 ต.ค. 51)
	2-แผนปฏิบัติงานปี 52-(28 ต.ค. 51).pdf
	คณะทั้งหมด
	ปกงบประมาณ52
	1_1 ครุศาสตร์
	1-งานบริหารสำนักงานคณบดี  งานประจำ.pdf
	 8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง



	Binder2
	2-พัฒนาหลักสูตรใหม่  คณะครุศาสตร์  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	3-โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ อ.พัชรินทร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	4-การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ  15,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     15,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ   ภาคปกติ 


	5-พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี 40,000 ผศ.สุกัญญา แพงโสม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  60,000 บาท อ.จำรัส
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	7-พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 30,000 อ.สรินยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	8-พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย 30,000 บาท อ.ธีรภัท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 


	9-การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 20,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	10-พัฒนาบุคลากร  138,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    138,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย  120,000 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	12-พัฒนาห้องสมุด  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	13-นักศึกษาครุศาสตร์ รู้ปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย 40,000 บาท อ.พัชรินทร์ พูลเพ็ชรพันธุ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      40,000    บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 


	14-เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 69,200 บาท อ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    69,200   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ
	1. ประเมินคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



	15-เสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู 80,000 ผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	1. ประเมินจากความคิดเห็นต่อกิจกรรม



	16-พัฒนาทักษะที่จำเนสำหรับนักศึกษาครู ปีที่ 4  40,000 บาทผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	17-โครงการผลิตครู 5 ปี 1,470,000 บาท ผศ.สุมาลี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      1,470,000   บาท   


	18-การจัดการศึกษาภาคกศ.บป
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	19-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  4,702,600 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   4,702,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram




	20-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 300,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	21-อบรมวัดและประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  80,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	22-การอบรมพัฒนาครูประจำการด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้  140,000
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    140,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  


	23-การจัดการศึกษาภาคสมทบ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	24-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-บริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram
	คำชี้แจง



	25-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-หลักสูตรฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	26-พัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย  432,300 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    432,300   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	27-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	28-พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  17,770 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       17,700    บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	29-โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	30-โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์.ปี 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	31-โครงการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    317,800   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก


	32-โครงการการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	33-วิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  200,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก     




	ปกงบประมาณ52
	2_1 แผนเกษตร
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,659,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ    ภาคปกติ

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  145,900  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  173,100 บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   8,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    265,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  118,700 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    49,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    335,700   บาท   
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,200 บาท   
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 


	ปกงบประมาณ52
	3_1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  3,663,508  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  216,724  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  80,896  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.1  สังเกตจากรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  229,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  168,136  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	-  วัสดุเป็นโครงเหล็ก
	-  ตาข่ายแบบถัก
	-  ขาวสีบรอนซ์ทั้งชุด
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  99,336  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  35,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  150,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  39,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  160,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  120,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  87,400 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  ผลผลิตที่ได้รับจาก กิจกรรม  บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  522,636 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  60,664 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  36,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  709,500 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,358,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ 
	2.4GHz  800MHz  FSB 3MB L2
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	4_1 มนุษยศาสตร์
	1-20สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ/วินาที
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     19,600  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     22,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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	งบประมาณ     75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
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	21-40สำนักงานคณะ-อาณา
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.1   การตอบรับจากสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- Intel CoreTM 2 Duo Processor T5750 (2.0 GHz , 2MB L2cache,800 MHz FSB) Mobile Intel GM965 Express chipset- 1024 MB DDR2-667 (Max 4GB)- 14.1”WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD (1280x800 Pixel)/S-Video Out - Intel GMA X3100 251 MB - 250 GB (5400rpm)- DVD Super Multi Double layer 5-in-1 card reader- Dolby Home theater audio- 2.6 kg- 56 K Fax/Modem- 10/100/1000 Mbps LAN- InviLink Nplify wireless 5X - Bluetooth 2.0+EDR
	-  NVIDIA NB8M-GS with 256 MB dedicated video memory with upto 1023 MB video memory when system memory has = 2GB (256MB +767MB TurboCache) 1280x768
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     45,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	41-62สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (51)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (52)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (54)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (55)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (56)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (58)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (59)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (60)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (61)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (62)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	- Power Amp ขนาด 2 x 100w.     4 Ω 160 w. Bridge 80 Ω  ตัว
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	(01) จัดการเรียงหน้า_42-76
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (51)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (52)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (54)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (55)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (56)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (57)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (58)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (59)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (60)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (61)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (62)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (Ex-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (63)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   976,700      บาท
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (MM-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (64)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (65)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (66)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (68)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (69)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (70)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (71)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   2,716,490     บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (73)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   158,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (74)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (75)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (76)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   167,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	ปกงบประมาณ52
	6_1 วิทยาศาสตร์
	1-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   231,620  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ

	2-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  133,760  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	3-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	4-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   37,868  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	5-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,848  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   63,747  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	7-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,890  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	8-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   141,208  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	9-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,772,273  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	10-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  853,686  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-การปัจฉิมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	12-การพัฒนาหลักสูตร อ.สุวรรณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	13-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   204,526   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	14-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   104,866  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	15-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   164,015  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	16-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   207,020  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	17-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   108,330  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	18-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   304,553  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	19-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   99,528  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	20-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   230,223  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	21-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  866,925  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	22-การประชาสัมพันธ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   90,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	23-การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	24-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,014  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	25-การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	26-วัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	27-การปฐมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	28-พัฒนาห้องสมุด
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	29-การประชุมสัมมนาวิชาการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	30-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	31-การประกวดนักศึกษาดีเด่น
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	32-กีฬาดอนขังใหญ่
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	33-การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	34-การสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (34) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	35-สนับสนุนงานวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (35) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	36-อนุรักษ์พรรณพืช
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (36) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	37-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (37) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	38-การประกันคุณภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (38) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	39-การประชุมสรุปงานประจำปีของคณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (39) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	40-การจัดการศึกษาภาคบุคคลากรประจำการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (40) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     229,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	41-การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (41) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     48,300 บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ


	42-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (42) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,878,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	7_1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,522,632  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  45,568  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,210,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  301,900  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  94,300  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  671,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  2,420,100  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  639,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  420,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,976,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  380,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  240,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,816,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,356,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	รวมหน่วยงาน
	ปกงบประมาณ52
	8_1 แผนกองกลาง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   3,736,100   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   260,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   5,110,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  130,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,000,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   501,400   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   170,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,110,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  903,600   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  250,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  115,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ปกงบประมาณ52
	8_36 กองนโยบายและแผน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       555,000     บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       650,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       245,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ (บ.กศ.)

	8.4.2 (1) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 125,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (3) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 12,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (4) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 180,600 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (5) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (6) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (7) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	ปกงบประมาณ52
	8_56 กองพัฒฯงบประมาณ521
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    1,400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   150,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    85,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,850,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ  ระบบดิจิตอล
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     610,900   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   350,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    855,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     345,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     250,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     109,100   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	ปกงบประมาณ52
	9_1 แผนปฏิบัติราชการของทะเบียน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,283,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 600,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 150,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 80,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. ( สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   270,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   500,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	ปกงบประมาณ52
	10_1 สถาบันวิจัย-52
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	-   หนังสือประกอบการเรียนการสอนและหนังสืออื่น  ๆ 
	รวม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	ปกงบประมาณ52
	11_1 สำนักวิทย-อาณา-52
	8.4.1 (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	8.4.1 (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	หลอดภาพ 1ปีหรือ 1000 ชม.
	less presentation USB type A x 
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	ปกงบประมาณ52
	11_22 แผนศูนย์คอม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,777,400   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	-หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Intel E7340
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	12_1 รายละเอียดงบประมาณ-งบกลาง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       967,200 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,440,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       350,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       576,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       4,502,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       726,900 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.1  (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,639,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท

	8.4.1  (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       3,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.1  (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       181,351,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       73,253,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (11) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (12) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,000,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (13) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ บก.ศ.

	8.4.1  (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,620,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       6,125,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       5,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2  (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 6,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	- คอมพิวเตอร์ผู้สอน 2 ชุด
	ไฟเบอร์ขาเหล็ก
	8.4.2 (19) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,500,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	-หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Intel E7340-ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Enterprise Server
	สามารถกำหนดค่า Configuration ผ่าน Web Browser ได้

	ปกงบประมาณ52
	13_1 ของบประมาณ 52ศูนย์ปราณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      130,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    58,500   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     2,974,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ  
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      80,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	ปกงบประมาณ52
	13_16 โครงการ(ประจวบฯ)
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        3,030,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       630,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        75,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        2,568,300   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ

	ปกงบประมาณ52
	13_27 ศูนย์หัวหิน
	1-ป.ตรี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      4,805,900    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ   ขยายภาพได้สูงถึง  16  เท่า
	 ( 8X Digital  Zoom, 2XAVERZOOM TM   )

	2-รายละเอียดโครงการ7
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        65,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าใช้สอย
	3. ค่าวัสดุ

	3-รายละเอียดโครงการ5
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        30,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	4-รายละเอียดโครงการ8
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        80,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าวัสดุ

	5-รายละเอียดโครงการ6
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        45,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าใช้สอย
	3. ค่าวัสดุ

	6-รายละเอียดโครงการ4
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	7-รายละเอียดโครงการ3
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	8-ป.โท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,090,800   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	13_43 ศูนย์บางสะพาน เรียงหน้า
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ปริญญาตรี


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	CPU C7-M 1.6 GHZ
	160 GB 5400 RPM
	Microsoft vista business
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	หลากหลาย
	คำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
	ขยายภาพได้สูงถึง 16 เท่า
	น้ำหนักเบา 
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	การดำเนินงานของศูนย์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (05)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (06)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (07)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (08)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (09)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ปริญญาโท


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	CPU C7-M 1.6 GHZ
	160 GB 5400 RPM
	Microsoft vista business
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	หลากหลาย
	คำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
	ขยายภาพได้สูงถึง 16 เท่า
	น้ำหนักเบา 
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ขนาดกระดาษ  B5R-A3
	หน่วยความจำไม่น้อยกว่า
	128 MB
	ความเร็วในการถ่ายสำเนา
	20  หน้าต่อนาที
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	การดำเนินงานของศูนย์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
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	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
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	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
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	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ปกงบประมาณ52
	13_120 นครปฐม เรียงหน้า
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	คุณลักษณะ
	pixel resolution
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	คุณลักษณะ
	pixel resolution




	21-40สำนักงานคณะ-อาณา
	- Intel CoreTM 2 Duo Processor T5750 (2.0 GHz , 2MB L2cache,800 MHz FSB) Mobile Intel GM965 Express chipset- 1024 MB DDR2-667 (Max 4GB)- 14.1”WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD (1280x800 Pixel)/S-Video Out - Intel GMA X3100 251 MB - 250 GB (5400rpm)- DVD Super Multi Double layer 5-in-1 card reader- Dolby Home theater audio- 2.6 kg- 56 K Fax/Modem- 10/100/1000 Mbps LAN- InviLink Nplify wireless 5X - Bluetooth 2.0+EDR
	-  NVIDIA NB8M-GS with 256 MB dedicated video memory with upto 1023 MB video memory when system memory has = 2GB (256MB +767MB TurboCache) 1280x768
	8.4.2  (33)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     45,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	41-62สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (51)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (52)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (54)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (55)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (56)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (58)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (59)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (60)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (61)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (62)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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	Binder2
	2-พัฒนาหลักสูตรใหม่  คณะครุศาสตร์  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	3-โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ อ.พัชรินทร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	4-การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ  15,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     15,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ   ภาคปกติ 


	5-พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี 40,000 ผศ.สุกัญญา แพงโสม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  60,000 บาท อ.จำรัส
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	7-พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 30,000 อ.สรินยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	8-พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย 30,000 บาท อ.ธีรภัท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 


	9-การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 20,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	10-พัฒนาบุคลากร  138,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    138,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย  120,000 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	12-พัฒนาห้องสมุด  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	13-นักศึกษาครุศาสตร์ รู้ปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย 40,000 บาท อ.พัชรินทร์ พูลเพ็ชรพันธุ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      40,000    บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 


	14-เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 69,200 บาท อ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    69,200   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ
	1. ประเมินคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



	15-เสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู 80,000 ผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	1. ประเมินจากความคิดเห็นต่อกิจกรรม



	16-พัฒนาทักษะที่จำเนสำหรับนักศึกษาครู ปีที่ 4  40,000 บาทผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	17-โครงการผลิตครู 5 ปี 1,470,000 บาท ผศ.สุมาลี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      1,470,000   บาท   


	18-การจัดการศึกษาภาคกศ.บป
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	19-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  4,702,600 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   4,702,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram




	20-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 300,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	21-อบรมวัดและประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  80,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	22-การอบรมพัฒนาครูประจำการด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้  140,000
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    140,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  


	23-การจัดการศึกษาภาคสมทบ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	24-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-บริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram
	คำชี้แจง



	25-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-หลักสูตรฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	26-พัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย  432,300 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    432,300   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	27-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	28-พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  17,770 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       17,700    บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	29-โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	30-โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์.ปี 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	31-โครงการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    317,800   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก


	32-โครงการการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	33-วิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  200,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก     




	ปกงบประมาณ52
	2_1 แผนเกษตร
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,659,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ    ภาคปกติ

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  145,900  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  173,100 บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   8,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    265,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  118,700 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    49,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    335,700   บาท   
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,200 บาท   
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 


	ปกงบประมาณ52
	3_1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  3,663,508  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  216,724  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  80,896  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.1  สังเกตจากรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  229,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  168,136  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	-  วัสดุเป็นโครงเหล็ก
	-  ตาข่ายแบบถัก
	-  ขาวสีบรอนซ์ทั้งชุด
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  99,336  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  35,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  150,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  39,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  160,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  120,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  87,400 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  ผลผลิตที่ได้รับจาก กิจกรรม  บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  522,636 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  60,664 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  36,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  709,500 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,358,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ 
	2.4GHz  800MHz  FSB 3MB L2
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	4_1 มนุษยศาสตร์
	1-20สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ/วินาที
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     19,600  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     22,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	21-40สำนักงานคณะ-อาณา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.1   การตอบรับจากสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- Intel CoreTM 2 Duo Processor T5750 (2.0 GHz , 2MB L2cache,800 MHz FSB) Mobile Intel GM965 Express chipset- 1024 MB DDR2-667 (Max 4GB)- 14.1”WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD (1280x800 Pixel)/S-Video Out - Intel GMA X3100 251 MB - 250 GB (5400rpm)- DVD Super Multi Double layer 5-in-1 card reader- Dolby Home theater audio- 2.6 kg- 56 K Fax/Modem- 10/100/1000 Mbps LAN- InviLink Nplify wireless 5X - Bluetooth 2.0+EDR
	-  NVIDIA NB8M-GS with 256 MB dedicated video memory with upto 1023 MB video memory when system memory has = 2GB (256MB +767MB TurboCache) 1280x768
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     45,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	41-62สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (51)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (51)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (52)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (54)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (55)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (56)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (57)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (58)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (59)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (60)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (61)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (62)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (Ex-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (63)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   976,700      บาท
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (MM-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (64)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (65)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (66)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (68)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (69)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (70)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (71)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   2,716,490     บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (73)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   158,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (74)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (75)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (76)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   167,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	ปกงบประมาณ52
	6_1 วิทยาศาสตร์
	1-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   231,620  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ

	2-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  133,760  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	3-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	4-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   37,868  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	5-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,848  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   63,747  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	7-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,890  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	8-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   141,208  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	9-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,772,273  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	10-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  853,686  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-การปัจฉิมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	12-การพัฒนาหลักสูตร อ.สุวรรณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	13-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   204,526   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	14-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   104,866  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	15-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   164,015  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	16-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   207,020  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	17-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   108,330  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	18-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   304,553  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	19-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   99,528  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	20-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   230,223  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	21-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  866,925  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	22-การประชาสัมพันธ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   90,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	23-การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	24-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,014  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	25-การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	26-วัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	27-การปฐมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	28-พัฒนาห้องสมุด
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	29-การประชุมสัมมนาวิชาการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	30-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	31-การประกวดนักศึกษาดีเด่น
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	32-กีฬาดอนขังใหญ่
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	33-การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	34-การสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (34) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	35-สนับสนุนงานวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (35) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	36-อนุรักษ์พรรณพืช
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (36) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	37-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (37) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	38-การประกันคุณภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (38) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	39-การประชุมสรุปงานประจำปีของคณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (39) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	40-การจัดการศึกษาภาคบุคคลากรประจำการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (40) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     229,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	41-การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (41) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     48,300 บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ


	42-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (42) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,878,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	7_1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,522,632  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  45,568  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,210,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  301,900  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  94,300  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  671,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  2,420,100  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  639,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  420,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,976,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  380,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  240,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,816,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,356,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	1-แผนปฏิบัติราชการ 52-(28 ต.ค. 51)
	2-แผนปฏิบัติงานปี 52-(28 ต.ค. 51).pdf
	คณะทั้งหมด
	ปกงบประมาณ52
	1_1 ครุศาสตร์
	1-งานบริหารสำนักงานคณบดี  งานประจำ.pdf
	 8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง



	Binder2
	2-พัฒนาหลักสูตรใหม่  คณะครุศาสตร์  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	3-โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ อ.พัชรินทร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	4-การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ  15,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     15,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ   ภาคปกติ 


	5-พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี 40,000 ผศ.สุกัญญา แพงโสม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  60,000 บาท อ.จำรัส
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	7-พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 30,000 อ.สรินยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	8-พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย 30,000 บาท อ.ธีรภัท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 


	9-การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 20,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	10-พัฒนาบุคลากร  138,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    138,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย  120,000 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	12-พัฒนาห้องสมุด  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	13-นักศึกษาครุศาสตร์ รู้ปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย 40,000 บาท อ.พัชรินทร์ พูลเพ็ชรพันธุ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      40,000    บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 


	14-เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 69,200 บาท อ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    69,200   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ
	1. ประเมินคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



	15-เสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู 80,000 ผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	1. ประเมินจากความคิดเห็นต่อกิจกรรม



	16-พัฒนาทักษะที่จำเนสำหรับนักศึกษาครู ปีที่ 4  40,000 บาทผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	17-โครงการผลิตครู 5 ปี 1,470,000 บาท ผศ.สุมาลี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      1,470,000   บาท   


	18-การจัดการศึกษาภาคกศ.บป
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	19-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  4,702,600 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   4,702,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram




	20-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 300,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	21-อบรมวัดและประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  80,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	22-การอบรมพัฒนาครูประจำการด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้  140,000
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    140,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  


	23-การจัดการศึกษาภาคสมทบ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	24-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-บริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram
	คำชี้แจง



	25-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-หลักสูตรฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	26-พัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย  432,300 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    432,300   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	27-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	28-พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  17,770 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       17,700    บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	29-โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	30-โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์.ปี 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	31-โครงการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    317,800   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก


	32-โครงการการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	33-วิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  200,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก     




	ปกงบประมาณ52
	2_1 แผนเกษตร
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,659,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ    ภาคปกติ

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  145,900  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  173,100 บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   8,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    265,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  118,700 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    49,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    335,700   บาท   
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,200 บาท   
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 


	ปกงบประมาณ52
	3_1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  3,663,508  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  216,724  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  80,896  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.1  สังเกตจากรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  229,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  168,136  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	-  วัสดุเป็นโครงเหล็ก
	-  ตาข่ายแบบถัก
	-  ขาวสีบรอนซ์ทั้งชุด
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  99,336  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  35,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  150,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  39,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  160,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  120,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  87,400 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  ผลผลิตที่ได้รับจาก กิจกรรม  บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  522,636 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  60,664 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  36,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  709,500 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,358,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ 
	2.4GHz  800MHz  FSB 3MB L2
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	4_1 มนุษยศาสตร์
	1-20สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ/วินาที
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     19,600  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     22,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	(01) จัดการเรียงหน้า_42-76
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (51)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (52)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (54)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (55)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (56)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (57)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (58)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (59)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (60)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (61)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (62)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (Ex-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (63)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   976,700      บาท
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (MM-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (64)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (65)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (66)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (68)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (69)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (70)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (71)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   2,716,490     บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (73)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   158,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (74)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (75)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (76)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   167,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	ปกงบประมาณ52
	6_1 วิทยาศาสตร์
	1-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   231,620  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ

	2-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  133,760  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	3-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	4-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   37,868  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	5-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,848  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   63,747  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	7-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,890  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	8-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   141,208  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	9-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,772,273  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	10-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  853,686  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-การปัจฉิมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	12-การพัฒนาหลักสูตร อ.สุวรรณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	13-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   204,526   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	14-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   104,866  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	15-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   164,015  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	16-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   207,020  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	17-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   108,330  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	18-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   304,553  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	19-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   99,528  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	20-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   230,223  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	21-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  866,925  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	22-การประชาสัมพันธ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   90,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	23-การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	24-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,014  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	25-การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	26-วัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	27-การปฐมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	28-พัฒนาห้องสมุด
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	29-การประชุมสัมมนาวิชาการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	30-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	31-การประกวดนักศึกษาดีเด่น
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	32-กีฬาดอนขังใหญ่
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	33-การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	34-การสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (34) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	35-สนับสนุนงานวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (35) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	36-อนุรักษ์พรรณพืช
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (36) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	37-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (37) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	38-การประกันคุณภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (38) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	39-การประชุมสรุปงานประจำปีของคณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (39) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	40-การจัดการศึกษาภาคบุคคลากรประจำการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (40) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     229,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	41-การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (41) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     48,300 บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ


	42-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (42) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,878,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	7_1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,522,632  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  45,568  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,210,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  301,900  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  94,300  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  671,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  2,420,100  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  639,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  420,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,976,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  380,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  240,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,816,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,356,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	รวมหน่วยงาน
	ปกงบประมาณ52
	8_1 แผนกองกลาง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   3,736,100   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   260,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   5,110,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  130,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,000,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   501,400   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   170,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,110,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  903,600   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  250,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  115,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ปกงบประมาณ52
	8_36 กองนโยบายและแผน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       555,000     บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       650,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       245,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ (บ.กศ.)

	8.4.2 (1) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 125,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (3) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 12,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (4) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 180,600 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (5) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (6) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (7) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	ปกงบประมาณ52
	8_56 กองพัฒฯงบประมาณ521
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    1,400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   150,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    85,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,850,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ  ระบบดิจิตอล
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     610,900   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   350,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    855,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     345,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     250,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     109,100   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	ปกงบประมาณ52
	9_1 แผนปฏิบัติราชการของทะเบียน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,283,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 600,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 150,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 80,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. ( สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   270,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   500,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	ปกงบประมาณ52
	10_1 สถาบันวิจัย-52
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	-   หนังสือประกอบการเรียนการสอนและหนังสืออื่น  ๆ 
	รวม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	ปกงบประมาณ52
	11_1 สำนักวิทย-อาณา-52
	8.4.1 (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	8.4.1 (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	หลอดภาพ 1ปีหรือ 1000 ชม.
	less presentation USB type A x 
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	ปกงบประมาณ52
	11_22 แผนศูนย์คอม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,777,400   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	-หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Intel E7340
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	12_1 รายละเอียดงบประมาณ-งบกลาง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       967,200 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,440,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       350,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       576,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       4,502,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       726,900 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.1  (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,639,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท

	8.4.1  (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       3,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.1  (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       181,351,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       73,253,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (11) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (12) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,000,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (13) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ บก.ศ.

	8.4.1  (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,620,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       6,125,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       5,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2  (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 6,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	- คอมพิวเตอร์ผู้สอน 2 ชุด
	ไฟเบอร์ขาเหล็ก
	8.4.2 (19) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,500,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	-หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Intel E7340-ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Enterprise Server
	สามารถกำหนดค่า Configuration ผ่าน Web Browser ได้

	ปกงบประมาณ52
	13_1 ของบประมาณ 52ศูนย์ปราณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      130,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    58,500   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     2,974,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ  
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      80,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	ปกงบประมาณ52
	13_16 โครงการ(ประจวบฯ)
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        3,030,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       630,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        75,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        2,568,300   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ

	ปกงบประมาณ52
	13_27 ศูนย์หัวหิน
	1-ป.ตรี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      4,805,900    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ   ขยายภาพได้สูงถึง  16  เท่า
	 ( 8X Digital  Zoom, 2XAVERZOOM TM   )

	2-รายละเอียดโครงการ7
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        65,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าใช้สอย
	3. ค่าวัสดุ

	3-รายละเอียดโครงการ5
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        30,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	4-รายละเอียดโครงการ8
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        80,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าวัสดุ

	5-รายละเอียดโครงการ6
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        45,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าใช้สอย
	3. ค่าวัสดุ

	6-รายละเอียดโครงการ4
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	7-รายละเอียดโครงการ3
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	8-ป.โท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,090,800   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	13_43 ศูนย์บางสะพาน เรียงหน้า
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ปริญญาตรี


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	CPU C7-M 1.6 GHZ
	160 GB 5400 RPM
	Microsoft vista business
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	หลากหลาย
	คำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
	ขยายภาพได้สูงถึง 16 เท่า
	น้ำหนักเบา 
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	การดำเนินงานของศูนย์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (05)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (06)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (07)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (08)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (09)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ปริญญาโท


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	CPU C7-M 1.6 GHZ
	160 GB 5400 RPM
	Microsoft vista business
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	หลากหลาย
	คำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
	ขยายภาพได้สูงถึง 16 เท่า
	น้ำหนักเบา 
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ขนาดกระดาษ  B5R-A3
	หน่วยความจำไม่น้อยกว่า
	128 MB
	ความเร็วในการถ่ายสำเนา
	20  หน้าต่อนาที
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	การดำเนินงานของศูนย์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ปกงบประมาณ52
	13_120 นครปฐม เรียงหน้า
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	คุณลักษณะ
	pixel resolution
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	คุณลักษณะ
	pixel resolution




	8_36 กองนโยบายและแผน
	8.4.2 (2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 125,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (3) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 12,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (4) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 180,600 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (5) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (6) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (7) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
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	 8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง



	Binder2
	2-พัฒนาหลักสูตรใหม่  คณะครุศาสตร์  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	3-โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ อ.พัชรินทร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	4-การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ  15,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     15,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ   ภาคปกติ 


	5-พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี 40,000 ผศ.สุกัญญา แพงโสม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  60,000 บาท อ.จำรัส
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	7-พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 30,000 อ.สรินยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	8-พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย 30,000 บาท อ.ธีรภัท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 


	9-การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 20,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	10-พัฒนาบุคลากร  138,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    138,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย  120,000 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	12-พัฒนาห้องสมุด  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	13-นักศึกษาครุศาสตร์ รู้ปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย 40,000 บาท อ.พัชรินทร์ พูลเพ็ชรพันธุ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      40,000    บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 


	14-เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 69,200 บาท อ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    69,200   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ
	1. ประเมินคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



	15-เสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู 80,000 ผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	1. ประเมินจากความคิดเห็นต่อกิจกรรม



	16-พัฒนาทักษะที่จำเนสำหรับนักศึกษาครู ปีที่ 4  40,000 บาทผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	17-โครงการผลิตครู 5 ปี 1,470,000 บาท ผศ.สุมาลี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      1,470,000   บาท   


	18-การจัดการศึกษาภาคกศ.บป
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	19-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  4,702,600 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   4,702,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram




	20-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 300,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	21-อบรมวัดและประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  80,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	22-การอบรมพัฒนาครูประจำการด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้  140,000
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    140,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  


	23-การจัดการศึกษาภาคสมทบ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	24-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-บริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram
	คำชี้แจง



	25-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-หลักสูตรฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	26-พัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย  432,300 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    432,300   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	27-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	28-พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  17,770 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       17,700    บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	29-โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	30-โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์.ปี 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	31-โครงการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    317,800   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก


	32-โครงการการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	33-วิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  200,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก     




	ปกงบประมาณ52
	2_1 แผนเกษตร
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,659,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ    ภาคปกติ

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  145,900  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  173,100 บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   8,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    265,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  118,700 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    49,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    335,700   บาท   
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,200 บาท   
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 


	ปกงบประมาณ52
	3_1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  3,663,508  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  216,724  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  80,896  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.1  สังเกตจากรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  229,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  168,136  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	-  วัสดุเป็นโครงเหล็ก
	-  ตาข่ายแบบถัก
	-  ขาวสีบรอนซ์ทั้งชุด
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  99,336  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  35,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  150,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  39,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  160,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  120,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  87,400 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  ผลผลิตที่ได้รับจาก กิจกรรม  บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  522,636 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  60,664 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  36,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  709,500 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,358,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ 
	2.4GHz  800MHz  FSB 3MB L2
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	4_1 มนุษยศาสตร์
	1-20สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ/วินาที
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     19,600  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     22,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	21-40สำนักงานคณะ-อาณา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.1   การตอบรับจากสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	(01) จัดการเรียงหน้า_42-76
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (51)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (52)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (54)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (55)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (56)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (57)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (58)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (59)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (60)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (61)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (62)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (Ex-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (63)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   976,700      บาท
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (MM-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (64)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (65)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (66)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (68)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (69)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (70)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (71)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   2,716,490     บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (73)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   158,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (74)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (75)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (76)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   167,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	ปกงบประมาณ52
	6_1 วิทยาศาสตร์
	1-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   231,620  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ

	2-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  133,760  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	3-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	4-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   37,868  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	5-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,848  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   63,747  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	7-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,890  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	8-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   141,208  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	9-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,772,273  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	10-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  853,686  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-การปัจฉิมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	12-การพัฒนาหลักสูตร อ.สุวรรณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	13-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   204,526   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	14-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   104,866  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	15-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   164,015  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	16-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   207,020  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	17-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   108,330  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	18-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   304,553  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	19-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   99,528  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	20-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   230,223  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	21-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  866,925  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	22-การประชาสัมพันธ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   90,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	23-การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	24-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,014  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	25-การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	26-วัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	27-การปฐมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	28-พัฒนาห้องสมุด
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	29-การประชุมสัมมนาวิชาการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	30-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	31-การประกวดนักศึกษาดีเด่น
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	32-กีฬาดอนขังใหญ่
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	33-การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	34-การสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (34) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	35-สนับสนุนงานวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (35) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	36-อนุรักษ์พรรณพืช
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (36) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	37-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (37) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	38-การประกันคุณภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (38) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	39-การประชุมสรุปงานประจำปีของคณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (39) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	40-การจัดการศึกษาภาคบุคคลากรประจำการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (40) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     229,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	41-การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (41) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     48,300 บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ


	42-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (42) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,878,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	7_1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,522,632  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  45,568  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,210,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  301,900  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  94,300  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  671,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  2,420,100  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  639,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  420,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,976,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  380,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  240,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,816,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,356,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	1-แผนปฏิบัติราชการ 52-(28 ต.ค. 51)
	2-แผนปฏิบัติงานปี 52-(28 ต.ค. 51).pdf
	คณะทั้งหมด
	ปกงบประมาณ52
	1_1 ครุศาสตร์
	1-งานบริหารสำนักงานคณบดี  งานประจำ.pdf
	 8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง



	Binder2
	2-พัฒนาหลักสูตรใหม่  คณะครุศาสตร์  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	3-โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ อ.พัชรินทร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	4-การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ  15,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     15,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ   ภาคปกติ 


	5-พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี 40,000 ผศ.สุกัญญา แพงโสม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-เสริมศักยภาพทางวิชาการนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา  60,000 บาท อ.จำรัส
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	7-พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 30,000 อ.สรินยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	8-พัฒนาศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย 30,000 บาท อ.ธีรภัท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 


	9-การผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ 20,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	10-พัฒนาบุคลากร  138,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    138,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-พัฒนาคุณภาพนักศึกษาปฐมวัย  120,000 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	12-พัฒนาห้องสมุด  60,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    60,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	13-นักศึกษาครุศาสตร์ รู้ปฏิบัติในวัฒนธรรมไทย 40,000 บาท อ.พัชรินทร์ พูลเพ็ชรพันธุ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      40,000    บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ 


	14-เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 69,200 บาท อ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    69,200   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ
	1. ประเมินคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



	15-เสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู 80,000 ผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	1. ประเมินจากความคิดเห็นต่อกิจกรรม



	16-พัฒนาทักษะที่จำเนสำหรับนักศึกษาครู ปีที่ 4  40,000 บาทผศ.ปัญญา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    40,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	17-โครงการผลิตครู 5 ปี 1,470,000 บาท ผศ.สุมาลี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      1,470,000   บาท   


	18-การจัดการศึกษาภาคกศ.บป
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	19-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  4,702,600 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   4,702,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram




	20-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 300,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	21-อบรมวัดและประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  80,000 บาท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   80,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ


	22-การอบรมพัฒนาครูประจำการด้านการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้  140,000
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    140,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  


	23-การจัดการศึกษาภาคสมทบ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	24-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-บริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ
	Pcl –x/udb2.0 2 GB DDR 2 Ram
	คำชี้แจง



	25-แบบเขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณงานประจำ-หลักสูตรฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	26-พัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาปฐมวัย  432,300 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    432,300   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	27-การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	28-พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  17,770 บาท อ.นิตยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       17,700    บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	29-โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	30-โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์.ปี 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	31-โครงการสนับสนุนเครือข่ายวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    317,800   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก


	32-โครงการการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	33-วิจัยการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  200,000 บาท ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000   บาท   
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก     




	ปกงบประมาณ52
	2_1 แผนเกษตร
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,659,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ    ภาคปกติ

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  145,900  บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  173,100 บาท   
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   8,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    265,000  บาท   
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  118,700 บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    49,600  บาท   
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    335,700   บาท   
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. 

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (25) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,200 บาท   
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก 


	ปกงบประมาณ52
	3_1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  3,663,508  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  216,724  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  80,896  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.1  สังเกตจากรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน


	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  229,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  168,136  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	-  วัสดุเป็นโครงเหล็ก
	-  ตาข่ายแบบถัก
	-  ขาวสีบรอนซ์ทั้งชุด
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  99,336  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  35,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  150,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  39,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  160,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  120,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  87,400 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  ผลผลิตที่ได้รับจาก กิจกรรม  บุคลากรในคณะเทคโนโลยีมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  522,636 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  60,664 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  36,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  25,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  10,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  15,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  6,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  หลักการและเหตุผล

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  709,500 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,358,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ 
	2.4GHz  800MHz  FSB 3MB L2
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	4_1 มนุษยศาสตร์
	1-20สำนักงาน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ/วินาที
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     19,600  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     22,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	- Power Amp ขนาด 2 x 100w.     4 Ω 160 w. Bridge 80 Ω  ตัว
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (25)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (26)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (27)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (28)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (29)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (30)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (31)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (32)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (33)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (34)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (35)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (36)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (37)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (38)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (39)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (40)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (41)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	(01) จัดการเรียงหน้า_42-76
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (42)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (43)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (44)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (45)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (46)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (47)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (48)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (49)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (50)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (51)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (52)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (53)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (54)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (55)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (56)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (57)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (58)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (59)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (60)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (61)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (62)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (Ex-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (63)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   976,700      บาท
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ จัดการศึกษา (MM-BBA.)

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (64)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (65)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (66)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (68)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  MM-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (69)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ โครงการพิเศษ  Ex-B.B.A.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (70)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (71)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   2,716,490     บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (73)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   158,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (74)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.2  (75)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการกิจกรรม
	8.4.1  (76)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   167,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	ปกงบประมาณ52
	6_1 วิทยาศาสตร์
	1-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   231,620  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ

	2-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  133,760  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	3-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	4-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   37,868  บาท
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	5-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,848  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	6-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   63,747  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	7-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,890  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	8-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   141,208  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ

	9-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,772,273  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	10-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  853,686  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ


	11-การปัจฉิมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	12-การพัฒนาหลักสูตร อ.สุวรรณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	13-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   204,526   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	14-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   104,866  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	15-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาเคมี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   164,015  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	16-การจัดการศึกษาสาขาชีววิทยา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   207,020  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	17-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   108,330  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	18-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรืการกีฬา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   304,553  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	19-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (19) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   99,528  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	20-สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   230,223  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	21-การบริหารจัดการส่วนสำนักงานคณบดี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  866,925  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	22-การประชาสัมพันธ์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (22) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   90,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	23-การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (23) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	24-การบริหารจัดการส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (24) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,014  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	25-การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (25) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	26-วัฒนธรรมสัมพันธ์ชุมชน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (26) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	27-การปฐมนิเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (27) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	28-พัฒนาห้องสมุด
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (28) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	29-การประชุมสัมมนาวิชาการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (29) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ


	30-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (30) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	31-การประกวดนักศึกษาดีเด่น
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (31) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ   เงินงบประมาณ


	32-กีฬาดอนขังใหญ่
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (32) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	33-การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (33) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	34-การสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (34) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	35-สนับสนุนงานวิจัย
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (35) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	36-อนุรักษ์พรรณพืช
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (36) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     10,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	37-การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (37) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   40,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	38-การประกันคุณภาพ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (38) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  เงินงบประมาณ


	39-การประชุมสรุปงานประจำปีของคณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (39) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ    เงินงบประมาณ


	40-การจัดการศึกษาภาคบุคคลากรประจำการ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (40) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     229,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	41-การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (41) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     48,300 บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ


	42-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (42) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,878,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	7_1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  4,522,632  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  45,568  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,210,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  70,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  301,900  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  94,300  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  671,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  2,420,100  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  67,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  639,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  360,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  420,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  8,976,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  380,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  240,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,816,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,356,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง


	รวมหน่วยงาน
	ปกงบประมาณ52
	8_1 แผนกองกลาง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   3,736,100   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   20,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   260,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   5,110,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   300,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  130,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  40,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  20,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,000,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   501,400   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   170,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,110,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  903,600   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  250,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  115,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ปกงบประมาณ52
	8_36 กองนโยบายและแผน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       555,000     บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       650,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       245,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ (บ.กศ.)

	8.4.2 (1) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 125,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (3) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 12,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (4) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 180,600 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (5) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (6) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.2 (7) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	ปกงบประมาณ52
	8_56 กองพัฒฯงบประมาณ521
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    1,400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   150,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    85,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     1,850,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ  ระบบดิจิตอล
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     610,900   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   350,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    855,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ  กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     345,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     250,200  บาท
	ประเภทงบประมาณ  ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     109,100   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (13) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	ปกงบประมาณ52
	9_1 แผนปฏิบัติราชการของทะเบียน
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,283,500  บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (4) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   30,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    20,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    100,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 600,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (8) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   120,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 150,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (10) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   1,430,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (11) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 80,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป. ( สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (13) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   270,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (14) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (15) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    50,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (16) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (17) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (18) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   200,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (19) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   500,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (20) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (21) รายละเอียดกิจกรรม  (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ   250,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก


	ปกงบประมาณ52
	10_1 สถาบันวิจัย-52
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (1)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (3)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (6)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (8)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจพื้นฐาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (9)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	-   หนังสือประกอบการเรียนการสอนและหนังสืออื่น  ๆ 
	รวม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (17)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)   รายละเอียดกิจกรรม   (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	ปกงบประมาณ52
	11_1 สำนักวิทย-อาณา-52
	8.4.1 (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4.1 (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	8.4.1 (8)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	หลอดภาพ 1ปีหรือ 1000 ชม.
	less presentation USB type A x 
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (9)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (10)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (11)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (12)  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

	ปกงบประมาณ52
	11_22 แผนศูนย์คอม
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,777,400   บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (2)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  400,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ งบประมาณ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	-หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Intel E7340
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (3)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  1,100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (4)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (5)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (6)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  100,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ สมทบ/พิเศษ
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (7)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ  500,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง

	ปกงบประมาณ52
	12_1 รายละเอียดงบประมาณ-งบกลาง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       967,200 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,440,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       350,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       576,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       4,502,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ

	8.4.1  (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       726,900 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.1  (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,639,800 บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท

	8.4.1  (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       3,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4.1  (9) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       181,351,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (10) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       73,253,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2 (11) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (12) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,000,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ ภาคปกติ  (บ.กศ.)

	8.4.2 (13) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 500,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ บก.ศ.

	8.4.1  (14) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (15) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,620,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (16) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       6,125,800  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.1  (17) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       5,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ

	8.4.2  (18) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 6,000,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	- คอมพิวเตอร์ผู้สอน 2 ชุด
	ไฟเบอร์ขาเหล็ก
	8.4.2 (19) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 1,500,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	-หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Intel E7340-ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Enterprise Server
	สามารถกำหนดค่า Configuration ผ่าน Web Browser ได้

	ปกงบประมาณ52
	13_1 ของบประมาณ 52ศูนย์ปราณ
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      130,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ    58,500   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ     2,974,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะ
	คุณลักษณะ  
	คำชี้แจง
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      80,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	ปกงบประมาณ52
	13_16 โครงการ(ประจวบฯ)
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        3,030,400  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       630,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        30,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        75,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        75,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        2,568,300   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	คุณลักษณะ

	ปกงบประมาณ52
	13_27 ศูนย์หัวหิน
	1-ป.ตรี
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (1) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ      4,805,900    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


	คุณลักษณะและคำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ   ขยายภาพได้สูงถึง  16  เท่า
	 ( 8X Digital  Zoom, 2XAVERZOOM TM   )

	2-รายละเอียดโครงการ7
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (2) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        65,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าใช้สอย
	3. ค่าวัสดุ

	3-รายละเอียดโครงการ5
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (3) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        30,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	4-รายละเอียดโครงการ8
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (4) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        80,000    บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าวัสดุ

	5-รายละเอียดโครงการ6
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (5) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        45,000  บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	2. ค่าใช้สอย
	3. ค่าวัสดุ

	6-รายละเอียดโครงการ4
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (6) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ 30,000 บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	7-รายละเอียดโครงการ3
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2 (7) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ        50,000   บาท
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.


	8-ป.โท
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1 (8) รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	งบประมาณ       1,090,800   บาท
	ประเภทงบประมาณ ป.โท/เอก



	ปกงบประมาณ52
	13_43 ศูนย์บางสะพาน เรียงหน้า
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (01)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ปริญญาตรี


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	CPU C7-M 1.6 GHZ
	160 GB 5400 RPM
	Microsoft vista business
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	หลากหลาย
	คำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
	ขยายภาพได้สูงถึง 16 เท่า
	น้ำหนักเบา 
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	การดำเนินงานของศูนย์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (02)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (03)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (04)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (05)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (06)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (07)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (08)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (09)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (10)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (11)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (12)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (13)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (14)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (15)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (16)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ กศ.บป.

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.1  (17)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจพื้นฐาน)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	รายละเอียดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ปริญญาโท


	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	CPU C7-M 1.6 GHZ
	160 GB 5400 RPM
	Microsoft vista business
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	หลากหลาย
	คำชี้แจง
	ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
	ขยายภาพได้สูงถึง 16 เท่า
	น้ำหนักเบา 
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	คุณลักษณะ
	คำชี้แจง
	ขนาดกระดาษ  B5R-A3
	หน่วยความจำไม่น้อยกว่า
	128 MB
	ความเร็วในการถ่ายสำเนา
	20  หน้าต่อนาที
	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
	การดำเนินงานของศูนย์
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (18)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (19)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (20)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (21)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (22)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (23)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	8.4.2  (24)  รายละเอียดกิจกรรม (ภารกิจยุทธศาสตร์)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
	ประเภทงบประมาณ ป. โท/เอก
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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