
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

(จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 
 
 
 

 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

อนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 20 กันยายน 2553  
(กรอบวงเงินและรายจ่ายประจํา) 

อนุมัติในการประชุมคร้ังท่ี ..../2553 วันท่ี 18 ตลุาคม 2553 
(รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 

 

 



 

คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนการแปลงแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2553 - 2557 ไปสูการปฏิบัติในระดับคณะ/หนวยงาน ซึ่งเปน
กระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการที่สําคัญ คือ การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําป ของคณะ/หนวยงานที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และการกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภายไต
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 - 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง
คณะ/หนวยงานจะตองกําหนดแผนงานงาน/โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา 
งบประมาณ และผูรับผิดชอบในพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และการ
เสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงความตองการทรัพยากรดานบุคลากร ดานครุภัณฑ 
และดานสิ่งกอสราง ซึ่งทั้งหมดนี้จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ มีสาระสําคัญบนพื้นฐาน
หลักการที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประกอบดวย 
5 สวน สวนที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2554 – 2557 สวนที่ 
2 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สวนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่นําไปสูการปฏิบัติ สวนที่ 4 สรุป
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และสวนที่ 5 แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล โดยทั้ง 5 สวนจะชวยสรางความชัดเจน และกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 - 2557 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ
กรอบวงเงินในคราวประชุม คร้ังที่ 9/2553 วันที่ 20 กันยายน 2553 โดยไดกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงความสําคัญของทองถิ่นเพ่ือการพัฒนาชาติและ
สังคม เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกใหมของสังคมไทย เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่หลากหลายและตอบสนองความตองการ
ของสังคม เปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูและพัฒนาสังคม เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสังคมไทยและระดับสากลโดยกําหนดวิสัยทัศนไววา " เปนมหาวิทยาลัยที่มุง
พัฒนาองคความรูที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ซึ่งในแตละยุทธศาสตรจะมีรายละเอียดความเชื่อมโยง/สอดคลองกับ
แผนบริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผูรับผิดชอบ 
รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร 13 แผนงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
แผนงานหลัก 6 แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทาง
วิชาการ ประกอบดวย แผนงานหลัก 2 แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอด
เทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวย แผนงานหลัก 2 
แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบดวย 
แผนงานหลัก 2 แผนงาน 

โดยมีกรอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยไดรับ
จัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้นจํานวน 493,817,800 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 
303,219,300 บาท คิดเปนรอยละ 61.40 งบประมาณจากเงินรายได 190,598,500 บาท คิดเปน
รอยละ 38.60 สําหรับงบประมาณมีการจัดสรรตามหลักเกณฑ ดังนี้  

1. จัดสรรเปนรายจายประจําข้ันต่ําที่จําเปน จํานวน 408,931,200 บาท (รอยละ 
82.81) เชน งบบุคลากร คาตอบแทนการสอน คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน คาวัสดุ
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การศึกษา คาสาธารณูปโภค และคาจางเหมาบริการ เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ 

2. จัดสรรเปนงบยุทธศาสตร จํานวน 84,886,600 บาท (รอยละ 17.19) ดังนี้ 
2.1 จัดสรรตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-

2557 ในสัดสวนดังนี้ 
2.1.1 ยุทธศาสตร : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน

46,688,500 บาท รอยละ 55 
2.1.2 ยุทธศาสตร : การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็ง

ทางวิชาการ จํานวน 8,491,300 บาท รอยละ 10  
2.1.3 ยุทธศาสตร : การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอด

เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 8,488,700 บาท รอยละ 10 
2.1.4 ยุทธศาสตร : การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 

21,218,100 บาท รอยละ 25 
ในสวนของการแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติระดับคณะ/หนวยงาน คือ การ

นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงในการบริหารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยมี
การดําเนินการที่สําคัญ คือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําป ของ
คณะ/หนวยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณภายใตการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 – 2557 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งคณะ/หนวยงานจะตองกําหนดแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบในพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต
และพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ 
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และการเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงความตองการทรัพยากร
ดานบุคลากร ดานครุภัณฑ และดานสิ่งกอสราง ซึ่งทั้งหมดน้ีจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร 
และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย 

สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการและ
ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําป มหาวิทยาลัยไดจัดใหมี
กลไกเพ่ือควบคุมการดําเนินงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการจากหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก การติดตามและ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจายประจําป โดยการติดตาม
ความกาวหนาประจําเดือน รายไตรมาส และการประเมินผลเม่ือส้ินสุดปงบประมาณ รวมทั้งมี
การกํากับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตรวจสอบเชิงนโยบายโดยสภา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประเมินจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประกอบดวย  แผนงานหลัก 6 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2) แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
4) แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 
5) แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 
6) แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวชิาการ 
ประกอบดวย  แผนงานหลัก 2 แผนงาน ดังนี ้

1) แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2) แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  แผนงานหลัก 2 แผนงาน ดังนี ้

1) แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
2) แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี 
ประกอบดวย  แผนงานหลัก 2 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
2) แผนงานพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
3) แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏบิัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ปรัชญา 
 “คุณธรรมนําความรู ค้ําชูสังคม” 
 
วิสัยทัศน 
 “เปนมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนาองคความรูที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. สรางและพัฒนาองคความรู โดยเนนพัฒนาดานวิชาชีพครู การทองเที่ยว อาหารและ

เทคโนโลยี 
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เปาประสงค 

1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูระดับสากล 
สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม 

2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
6. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยแหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

ภายในมหาวิทยาลัย 
7. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนองตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ

การแขงขันของประเทศ 
8. สังคมและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 
9. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมและบูรณาการในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
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10. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นไดอยาง
ยั่งยืน และเผยแพรสูสากล 

11. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและองคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น 
12. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
13. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได 
14. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเปนกรอบ
ทิศทางแกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มุงม่ันในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ 
1.1 กําหนดแนวทาง มาตรการในการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่

สอดคลองกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

1.2 วางระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเน่ือง 

2. สงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีสวนรวมและสรางเครือขายการพัฒนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนเพ่ือผลประโยชนของสังคมและประเทศชาติ 
2.1 สนับสนุนการกระจายโอกาสตามศักยภาพการศึกษาแกนักเรียนภาคกลาง

ตอนลาง และกลุมผูดอยโอกาส 
2.2 สนับสนุนการวิจัย โดยใชปญหาจากพ้ืนที่ภาคกลางตอนลางเปนประเด็นหลักใน

การศึกษาและใชแกปญหาในพื้นที่จริง 
2.3 สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแกสังคมในภาคกลาง

ตอนลาง 
2.4 สงเสริมและพัฒนาชุมชน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน

รวมของชุมชน 
2.5 สนับสนุนการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
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3. ใหความสําคัญกับการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี 
3.1 วางระบบและกลไกเพื่ อส ง เสริมคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัยใหเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
3.2 สร างความตระหนักและจิตสํ า นึกในการรักษาความสะอาด  อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. มุงม่ันใหบริการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ดวยความเสมอภาค 

4.1 ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส มีผูรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได 

4.2 เพ่ิมชองทางการรับฟงความเห็นและความตองการของผูรับบริการ และมีสวนได
สวนเสีย เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหขอเสนอแนะและรวมติดตาม
ประเมินผล 

4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีขีดความสามารถและจิตสํานึกในการใหบริการ 
อยางเสมอภาค เปนธรรมดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริตยุติธรรม 

5. สงเสริมการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักธรรมภิบาล 
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกดานใหมีความ

คลองตัวมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 
5.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองโดยเนนการทํางานอยางมีคุณภาพ 
5.3 สงเสริมใหมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ 
5.4 สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดทุกภาคสวน 

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1 มุงสนับสนุนและสงเสริมใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารและดําเนินงานทุกระบบขององคกร เพ่ือพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่
ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 

7. สงเสริม สนับสนุนจัดใหมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ และความรูในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับเพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
7.1 พัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
7.2 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรทุกระดับ 

8. สรางใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตและการทํางานที่ดี 
8.1 เสริมสรางและพัฒนาบรรยากาศในการทํางานที่เปนสุข 
8.2 วางระบบและกลไกเรื่องคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 
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8.3 จัดกิจกรรมเพ่ือยกยองชมเชยผูมีผลงานดีเดน 
 
ยุทธศาสตร 5 ป เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
 เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ยุทธศาสตรที่ 1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมนํา
ความรู มีความรูความสามารถในการบูรณาการองคความรูระดับสากลสูการแกปญหา 
   ยุทธศาสตรที่ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตบัณฑิต 
   ยุทธศาสตรที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรใหไดมาตรฐาน 
   ยุทธศาสตรที่ 1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพ่ิมความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 
   ยุทธศาสตรที่ 2.1 สรางองคความรูจากชุมชนเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาสังคม 
   ยุทธศาสตรที่ 2.2 พัฒนาเครือขายการวิจัยเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูในชุมชน 
   ยุทธศาสตรที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยที่ตอบสนองตอสําคัญและ
สอดคลองกับการพัฒนาการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอด
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
   ยุทธศาสตรที่ 3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
   ยุทธศาสตรที่ 3.2 สงเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการ
ของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
   ยุทธศาสตรที่ 3.3 สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม               
ภูมิปญญาของทองถิ่นไดอยางยั่งยืนและเผยแพรสูสากล 
   ยุทธศาสตรที่ 3.4 พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศ องคความรูดานภูมิปญญา
ของทองถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี 
   ยุทธศาสตรที่ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
   ยุทธศาสตรที่ 4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได ใหองคกรมีความม่ันคงพึ่งพา
ตนเองได 
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   ยุทธศาสตรที่ 4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรใหมีขีดความสามารถ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
เปาหมายเชิงนโยบาย 
 เพ่ือเปนมหาวิทยาลัยที่มุงพัฒนาองคความรูที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสังคมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงกําหนดเปาหมายไว ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรูใหมีความหลากหลายและเนนความเปนเลิศใน
สาขา 4 กลุมสาขาวิชา ไดแก 
1.1 กลุมสาขาวิชาชีพครู เนนการพัฒนาคุณภาพการผลิตครู และพัฒนาครู

ประจําการใหมีคุณภาพและสูความเปนครูมืออาชีพ 
1.2  กลุมสาขาวิชาดานการทองเที่ยว เนนความเปนเลิศในสาขาที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยว ไดแก สาขาการพัฒนา และการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
และสาขาที่เกี่ยวของ 

1.3  กลุมสาขาวิชาดานอาหาร เนนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการ
บริการ และสาขาที่เกี่ยวของ 

1.4  กลุมสาขาวิชาดานเทคโนโลยี เนนการผลิตและพัฒนาในสาขาวิชา และสาขาที่
เก่ียวของ 

2. วิจัย และพัฒนาองคความรู เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการและตอบสนองตอสังคม
และการแขงขันของประเทศ โดยเนนพัฒนาองคความรูในกลุมสาขาวิชาดวยวิชาชีพ
ครู ดานการทองเท่ียว ดานอาหาร และดานเทคโนโลยี 

3.  สรางความเขมแข็งแกชุมชน โดยเนนการใหบริการวิชาการ และฝกอบรมท่ีตรงกับ
ความตองการของชุมชนและสังคม และสงเสริมอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมที่ยังยืน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล โดยเนนปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการงานบุคคล การจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยี และ
ระบบประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(ผูอํานวยการศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง) (.............................................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  คณะครุศาสตร  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ สําหรับดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  เปนเงินทั้งสิ้น  2,902,100

บาท  ซึ่งไดจัดทําแผนโครการทั้งสิ้น  19 โครงการ
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม  บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ตรงตามตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน

ทั้งสิ้น  16 โครงการ  ในอีก 3 โครงการ  ไดปรับเปล่ียนงบประมาณสําหรับการใชงบประมาณเรงดวน  และความจําเปนของคณะที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  สนองตอความตองการของผูเรียน

ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินการในรอบปที่ผานมามีปญหาอุปสรรค บางประการ อาทิ เชน สถานที่ จัดการอบรม  ประชุม สัมมนา  คับแคบ ไมเพียงพอตอ
ความตองการ  การประชาสัมพันธ โครงการไมทั่วถึงกลุมบุคคล และผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ขาคความรู ความเขาใจ ระเบียบการเบิกจาย
เงินงบประมาณ สําหรับดําเนินงานตามโครงการ

ผลสําเร็จ
จากการประเมินผลการดําเนินการที่ผานมา  มีผลสัมฤทธิ์เปนที่นาสนใจ จากความรวมมือของผูใชบริการ  คณะวิทยากร  คร ูผูบริหาร

สถานศึกษา ตลอดจนนักศึกษา
ขอพึงสังเกต
ผูใชบริการมีความตองการดานวิชาชีพคร ูเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอน เอกสาร ตํารา  ตลอดจนการจัดทําผลงานวิทยะฐานะ

วิชาชีพคร ูและการวิจัยทางการศึกษา  เพื่อศึกษา คนควา หาความรูในองคความรูใหม  เพื่อนําความรูความสามารถที่ไดรับไปพัฒนาวิชาชีพ
และนักเรียนในความรับผิดชอบ
2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ปจจัยท่ีเปนจุดเดน
1. คณาจารยสวนใหญมีความรับผิดชอบสูง
2. คณาจารยมีคุณวุฒิประสบการณสูง และหลากหลายสาขา
3. คณาจารยสอบตรงตามวุฒิ สาขา และความถนัด
4. มหาวิทยาลัยมีทุนรวมพัฒนาวิชาชีพที่ดี
5. คณะมีความพรอมดานอาคาร ในการสอบ และจัดกิจกรรมการเรียนพรอม  ไดแก อาคาร 9 อาคาร 8  ภาควิชาพลศึกษา หองสมุดคณะ

หองสมุดโปรแกรม  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการจิตวิทยา หองปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. คณะครุศาสตร เปดสอนระดับปริญญาตร ี11 สาขา  ปริญญาโท 3 สาขา  และระดับประกาศนีบบัตรบัณฑิต  1 สาขา
7. มีโครงการอบรมพัฒนาคร/ูผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพครู
8. คณะมีความพรอมดานอาคารเรียน  หองวิทยานิพนธ หองคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
9. คณะครุศาสตณเปนสถาบันผลิตครูมานาน  มีศิษยเกาในทองถิ่นเปนจํานวนมาก
10. คณะครุศาสตรมีเครือขายคณะครุศาสตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ  ทั่วประเทศ
11 นักศึกษาปริญญาตร ีและปริญญาโทสวนใหญเปนบุคคลในทองถิ่น
12. คณะมีเอกภาพในการบริหารงาน ในทุกดานเพื่อสนองตอผูเรียน
13. คณะมีโอกาสในการจัดหลักสุตรและโครงการพัฒนาครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.  2542
ปจจัยท่ีเปนจุดดอย (Weaknesses)
1. คณาจารยอาวุโส เกษียณอายุราชการทุกป
2. ขาดกิจกรรม Home Room  และกิจกรรมพบนักศึกษาตอเนื่อง 
3. ขาดนโยบายการเตรียมบุคลากรและพัฒนาบุคลากรรองรับอนาคต
4. ขาดบรรยากาศองคกรแหงการเรียนรู  และการมีสวนรวม
5. นักศึกษาเรียนครูลดจํานวนลง
6. ขาดการประสานเครือขายกับองคกรในทองถิ่น

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************



7. ขาดการเชื่อมโยงการสอน วิชา และบริการชุมชน
8. ภาพลักษณขาดความโดดเดนของคณะฯ ในสายตาสังคมภายนอก
9. การจัดสรรงบประมาณขาดความชัดเจน
10. งบประมาณพัฒนาโปรแกรมไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานโปรแกรม
11.ขาดการประเมินแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
12.ขาดแคลนครุภัณฑที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
13.ขาดการกําหนดสัดสวนความสําคัญของภารกิจแตละดาน
14. ผูสอนขาดการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
15. หลักสูตรไมหลากหลาย ไมสอดคลองกับความตองการของสังคม  และขาดการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
16. มีนักศึกษาเกงเขาเรียนในสาขาการศึกษานอย
17. นักศึกษาที่เขาเรียนครูมีพื้นความรูต่ําขาดเจตคติตอวิชาชีพครูยากจน  และขาดนิสัยการแสวงหาความรูดวยตนเอง
18. การบริการหองสมุด สื่อ โสตทัศนูปกรณยังไมสะดวก
ปจจัยท่ีเปนโอกาส (Opportunities)
1. มีโอกาสพัฒนาหลักสูตรใหหลายหลายเพราะมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรเองได
2. มาตรฐานวิชาชีพ และผูบริหาร  เปดโอกาสใหคณะตองพัฒนาคร/ูผูบริหารใหทันตอภาวะการเปล่ียนแปลง
3. มีหนวยงานสงเสริมการผลิต  และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนคณะ เชน เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวง/คุรุสภา
4. มีแหลงเรียนรูฝกประสบการณในชุมชนทองถิ่น
5. นโยบายการกระจายอํานาจของผูบริหารมหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยตั้งอยูในทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการบริการ
7. มีสภาวะทางการแขงขันทางการศึกษาสูง กระตุนใหคณะตองพัฒนา
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. กระแสการแขงขันทางการศึกษาสูง
2. การใหทุนศึกษาเลาเรียนของรัฐบาล  เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ฯ มาก
3. สังคมขาดคานิยมตอวิชาชีพครู
4. สังคมมีการเรียนรูจากสื่อและเทคโนโลยีมากขึ้น
5. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาและกิจกรรมมีนอย
6. มีคูแขงขันในการผลิตครูมากขึ้น
7. สังคมมีคานิยมและความตองการอาชีพครูนอยลง

การปรับเปล่ียนยุทศาสตร/กลยุทธ
1. กลยุทธ  ทางเลือกของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตรที่เปนการใชจุดแข็งใหเกิดประโยชนตอการใชโอกาสสูง

สุด ไดแก
     1.1 เนื่องจากจุดแข็ง คือ  คณาจารยสวนใหญมีความรับผิดชอบสูง  มีคุณวุฒิและประสบการณสูง  มีเครือขายคณะครุศาสตรทั่วประเทศ

มีแหลงฝกประสบการณ แหลงเรียนรู  หลากหลายในทองถิ่น  มีศิษยเกาที่จบการศึกษาสายครูทั้งระดับปริญญาตร ีปริญญาโท  อยูในทองถิ่นมาก
ดังนั้น  กลยุทธทางเลือกคือ  การพัฒนาระบบการผลิตนักศึกษาครูใหมีคุณภาพ

     1.2.  เนื่องจากนักศึกษาที่เปนศิษยปจจุบัน  และศิษยเกาทั้งปริญญาตร ี ปริญญาโท  สวนใหญเปนบุคลากรในทองถิ่น  จึงถือเปนโอกาส
ที่จะกําหนดกลยุทธทางเลือกโดยจัดระบบบริหารวิชาการ  โดยภูมิปญญาทองถิ่น  คณาจารยเกษียณอาย ุ ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นเขามารวมเปน
วิทยากรและอาจารยพิเศษที่จะใหความรูและปลูกฝงเจตคติความเปนครูของนักศึกษาไวโดดเดนมากขึ้น และรวมพัฒนาเปนเครือขายการวิจัย  
ของคณะฯ  เพื่อจัดหาทุนอุดหนุนการวิจัย  และบริการวิชาการทองถิ่น

     1.3  เนื่องจากหนวยงานราชการตาง ๆ เชน สก. สค. กระทรวงศึกษาธิการไดเปนโอกาสใหความรูคณะครุศาสตรมีบทบาทในการ
พัฒนา  คร ูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธทางเลือกของคณะ คือจัดหลักสูตระยะสั้นเพื่อพัฒนาคร ูผูบริหาร และบุคลากรทาง
การศึกษา ใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ



2. กลยุทธทางเลือกของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะที่เปนจุดแข็งเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรค ไดแก
     2.1 จากจุดแข็งคณาจารยที่มีความรับผิดชอบ  มีคุณวุฒิ  ประสบการณสูง แตสวนใหญตองเกษียณอายุราชการ ไมมีอัตราทดแทน

กลยุทธที่ใชคือการจัดตั้งคลังสมองของคณะครุศาสตรที่เกษียณอายุราชการ  มีประสบการณเพื่อชวยเหลือคณะตอไป
     2.2  เนื่องจากคณะครุศาสตรมีเครือขายทั่วประเทศ  แตมีคูแขงขันในการผลิตนักศึกษาครุศาสตรมาก  สังคมมีคานิยมและความตอง

การใชบัณฑิตสายครุศาสตรนอยลง  กลยุทธที่ควรใชคือพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสาขาใหม ๆ  ตามความตองการของสังคมใหมากขึ้น
     2.3 จากจุดแข็งที่มีคณาจารยที่มีความรับผิดชอบมีคุณวุฒิและประสบการณสูงในขณะที่มีอุปสรรคดานการแขงขันการผลิตนักศึกษา

สายครุศาสตร  และสังคมขาดคานิยมตออาชีพคร ู กุลยุทธเพื่อใหชนะการแขงขันไดคือ  การพัฒนาระบบการผลิตนักศึกษาของคณะใหมี
คุณภาพมากขึ้น

3. กลยุทธทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่เปนการลดจุดกอนเพื่อเพิ่มโอกาส  ไดแก
     3.1  นักศึกษามีพื้นความรูต่ํา คนเกง  เขามาเรียนสายครุศาสตรนอย  กลยุทธในการปรับแกคือ จัดหลักสูตรระยะสั้น  จัดกิจกรรม

เสริมความรู  ความสามารถ  ทักษะตาง ๆ ใหกับนักศึกษามากขึ้น
     3.2 คณาจารยขาดบรรยากาศองคกรแหงการเรียนรู  และการมีสวนรวมแตทางดานโอกาสเปดโอกาสใหพัฒนาหลักสูตร  จัดหลักสูตร

เพื่อพัฒนาคร ู ผูบริหาร  บุคลากรทางทองถิ่น  มีแหลงฝกประสบการณและศิษยเกาในทองถิ่นมาก  กลยุทธในกรณีนี้คือ  พัฒนาระบบการ
ทํางานเปนทีมรวมกันทั้งคณาจารยภายในคณะองคกร  และบุคคลในทองถิ่น

4. กลยุทธทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่เปนการลดจุดออน และลดอุปสรรค ไดแก
     4.1 จากจุดออน เรื่อง  นักศึกษาเรียนสายครุศาสตรนอยลง  นักศึกษาเกาเรียนนอยลง  และนักศึกษามีพนความรูต่ํา  ขาดเจตคติตอ

วิชาชีพครูกลยุทธทางเลือกในกรณีนี้คือ  พิจารณาลดหรือเลิกผลิตครูในบางโปรแกรม  เพิ่มการพัฒนาหลักสูตรไหล ๆ  ทั้งระยะยาวและระยะ
สั้นตามความตองการของทองถิ่นใหมากขึ้น

กลวิธ ี (Tactics) ในการเพิ่มจุดแข็ง
1. สนับสนุนใหคณาจารยไดสรางผลงานในสาขาที่เชี่ยวชาญ  และสรางผลงานที่เปนรูปธรรม
2. สนับสนุนใหคณาจารยที่มีความรู  ความชํานาญในคณะและบุคลากรในทองถิ่นไดสรางผลงานรวมกัน
3. ประชาสัมพันธใหทองถิ่นศิษยเกาไดมีสวนรวมในกิจกรรมของสถาบันมากขึ้น
4. สงเสริมการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมที่เรียนรูและพัฒนาทองถิ่นโดยตรง
5. จัดระบบพัฒนาโรงเรียนรวมฝกประสบการณวิชาชีพใหมีคุณภาพ
กลวิธี (Tactics) ในการเพิ่มโอกาส
1. ประสานความรวมมือกับองคกร  บุคลากรในทองถิ่นใหมากขึ้นในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดประโยชนรวมกัน
2. จัดประชุมสัมมนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาโรงเรียนรวมฝกประสบการณวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตบัณฑิตครูใหมีคุณภาพมาเปนที่ยอมรับของผูใชครู
4. จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความตองการในการพัฒนาครู
5. พัฒนาเครือขายคลังสมองและภูมิปญญาทองถิ่นในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะและทองถิ่น
กลวิธ ี(Tactics)  ในการลดจุดออน
1. สงเสริมการเพิ่มคุณวุฒิ  โดยการประชุมอบรม  สัมมนา  จัดทําผลงาน การวิจัยใหกับคณาจารยและบุคลากรของคณะ
2. จัดระบบสงเสริมการทํางานวิจัย  การเผยแพร  การจัดเก็บ การจัดหาทุนอุดหนุน  และการสรางเครือขายการวิจัย
3. เชิญคณาจารยเกษียณอาย ุ บุคลากรในทองถิ่น  รวมเปนคณะกรรมการ  วิทยากร  อาจารยพิเศษในกิจกรรมตาง ๆ
4. จัดหลักสูตรปรับความรูพื้นฐาน  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ   และวิชาชีพครูโดยไมคิดหนวยกิจ
5. ประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะหลากหลายรูปแบบ



กลวิธ ี(Tactics)  ในการลดอุปสรรค
1. จัดระบบการกับคุณภาพการผลิตนักศึกษาสายครุศาสตรโปรแกรมวิชา
2. จัดรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหคนดี  คนเกง  เขามาสูวิชาชีพครูมากขึ้น
3. จัดอบรมเสริมประสบการณใหนักศึกษามีความสามารถในการสรางงานดวยตนเอง
4. เพิ่มอัตรากําลังเพื่อใหมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตและพัฒนาครู  ผูบริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตร ีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา
3. วิสัยทัศน

ภายในป พ.ศ.  2556  คณะครุศาสตรจะพัฒนาใหทุกโปรแกรมวิชาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  มีหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  และตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ
4. พันธกิจ

1. แสวงหาความเจริญเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ  บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย มีความรักผูกพันตอทองถิ่น  อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดทั้งชีวิตในชุมชน

เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปล่ียนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกลาว   จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิต
ของประเทศ

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
4. เรียนรูและสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น  ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพคร ู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่น  ทั้งในและตาง

ประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน

ทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ  การบํารงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน

8. ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภาระกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรหนวยงาน

1. ผลิตบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  มีคุณธรรมและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ
3. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ูการปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. บริการวิชาการแกทองถิ่นและสังคม
5. บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1.  การผลิตบุคลากรทางการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา ศึกษา มีคุณธรรมและดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ 1.  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูในระดับปริญญา
คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู ตร/ีโท ใหสอดคลองกับความตองการของทอง
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม ถ่ินใหไดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต 2. สรางและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย 3. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน 4. แสวงหาความรู จากภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา เปนฐานการพัฒนา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน 5. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการ

    รูปแบบที่หลากหลาย ศึกษาในรูปแบบลักษณะที่สนองตอความตอง
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน การที่หลากหลาย
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 2.  พัฒนาบุคลากรทางการ

ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
เจตคติทางวิชาชีพ

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. สงเสริมกิจการนักศึกษา
2. พัฒนาคุณลักษณะความเปนครู
3. บัณฑิตมีคุณธรรม  นําความรู  ความสามารถ
ไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อแกปญหา และ
พัฒนาสังคม
...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรท่ี 1.วิจัยเพื่อสนับสนุนวิชาชีพครู
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษา
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเช่ือมโยงเครือขายการวิจัย 1. สงเสริมใหคณาจารยสรางงานวิจัยดานการ
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ ศึกษาแล การจัดการเรียนการสอน  และผลงาน

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย ทางวิชาการ
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง 2. สงเสริมใหผูเรียนทําวิจัยในช้ันเรียน
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ 3. สงเสริมนักศึกษาคิดคนนวัตกรรมตามความ
    การแขงขันของประเทศ สนใจเพื่อพัฒนาคุณภาพ

4. พัฒนายุทธศาสตรโครงการวิจัยของคณะ
ครุศาสตร  ที่สอนตอความตองการ
สงเสริมพัฒนาตนและสังคมแหงการเรียนรู
กอใหเกิดองคความรูใหม

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยขั้น

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรท่ี 1.การบริการ วิชาการ แก
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี ทองถิ่น และสังคม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ทองถิ่น 1. สรางโอกาสใหบุคคลมีการเรียนรูตลอดชีวิต

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2. พัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 3. ใหบริการขอมูล  สารสนเทศ ตลอดจนองค
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ ความรู  เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และพัฒนา
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ สังคม
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 4. รวมอนุรักษ ฟนฟ ู สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป ภูมิปญญา ทองถ่ิน พรอมเผยแพร  แก
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ินได สาธารณชน อยางสม่ําเสมอ อยางยั่งยืน

    อยางยั่งยืน และเผยแพรสูสากล
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ ยุทธศาสตรท่ี 2...............................
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถ่ิน .....................................................

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   คานิยมที่ดีงาม
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากขึ้น

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 1..การบริหารจัดการองค
บริหารจัดการท่ีดี อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม 1. สรางกลไกลการบริหาร จัดสรรงบประมาณ
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อุปกรณ อาคารสถานที ่และบุคลากรใหมี
2. องคกรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได ประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการองคกร
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน ที่ดี
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 2. องคกรมีความมั่นคง มีความเปนเอกลักษณ

สามารรถพึ่งตนเองได
3. มีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง ยั่งยืน

   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ เพื่ออํานวยความสะดวก แกผูใชบริการ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง ยุทธศาสตรท่ี 2.พัฒนาบุคลากร คณาจารย

พนักงานและเจาหนาท่ีเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. พัฒนาบุคลากรและคณาจารยใหมีความรู
ความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ
และยุทธศาสตรของคณะ
2. สรางโอกาสใหบุคลากรและคณาจารยได
ศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ

   ความตองการของประชาชน

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. งานบริหารงานสํานักงานคณบดี 1. ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
บริการตอหนวยงานสนับสนุน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 14
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 14
ดานการบําเพ็ญประโยชน
และศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษา

2. การจัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 1. รอยละของนักศึกษาใหม 7
ปฐมวัย ระดับป.ตร ี สาขาวิชาชีพครู

เพิ่มขึ้น
2. รอยละของนักศึกษาระดับ 82
ป.ตรีที่สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. รอยละของบัณฑิตระดับ 72
ป.ตรีที่ไดงานทําตรงสาขา
วิชาที่สําเร็จการศึกษา
4. รอยละความพึงพอใจตอ 80
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

3. จัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 1. รอยละของนักศึกษาใหม 7
ระดับป.ตร ี สาขาวิชาชีพครู
เพิ่มขึ้น
2. รอยละของนักศึกษาระดับ 82
ป.ตรีที่สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. รอยละของบัณฑิตระดับ 72
ป.ตรีที่ไดงานทําตรงสาขา
วิชาที่สําเร็จการศึกษา
4. รอยละความพึงพอใจตอ 80
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

4. พัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชา 1. รอยละของนักศึกษาใหม 7
วิทยาศาสตรการกีฬา ระดับป.ตร ี สาขาวิชาชีพครู

เพิ่มขึ้น
2. รอยละของนักศึกษาระดับ 82
ป.ตรีที่สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. รอยละของบัณฑิตระดับ 72

5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป.ตรีที่ไดงานทําตรงสาขา
วิชาที่สําเร็จการศึกษา
4. รอยละความพึงพอใจตอ 82
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

5. งานบริหารสํานักงานคณบดี 2 1. ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
บริการตอหนวยงานสนับสนุน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 14
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 14
ดานการบําเพ็ญประโยชน
และศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษา

6.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก 1. รอยละของนักศึกษาใหม 7
บุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาปฐมวัย ระดับป.ตร ี สาขาวิชาชีพครู

เพิ่มขึ้น
2. รอยละของนักศึกษาระดับ 82
ป.ตรีที่สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. รอยละของบัณฑิตระดับ 72
ป.ตรีที่ไดงานทําตรงสาขา
วิชาที่สําเร็จการศึกษา
4. รอยละความพึงพอใจตอ 80
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต

7. งานบริหารสํานักงานคณบดี (3) ระดับความพึงพอใจของผู 4
ใชบริการตอหนวยงานสนับ
สนุน

8. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนหลัก 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 3
สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จํานวนงานวิจัยในช้ันเรียน 25
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ระดับความสําเร็จในการ 80
เสริมสรางความเขมแข็งของ



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนหลัก วิชาชีพครู
สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 4.ระดับความสําเร็จของระบบ 80

และกลไกในการสงเสริมสนับ
สนุนวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน
5. รอยละความพึงพอใจของผู 5
ใชบัณฑิตตอบัณฑิต
6. ระดับคุณภาพของบัณฑิต 10
ศึกษาตามมาตรฐานประเมิน
โดยผูใชบัณฑิต/อาจารยที่
ปรึกษา

9. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการ 1. จํานวนนักศึกษาระดับบัณ- 85
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา ฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการ
การบริหารการศึกษา ศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ดานวิชาการ
2. นักศึกษามีการพัฒนาหัวขอ 50
วิทยานิพนธใหตอบสนอง
ความตองการแกปญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

10.พัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตสาขาวิชา 1. จํานวนวิทยานิพนธหรือ 14
การศึกษาปฐมวัย จํานวนผลงานวิชาการของ

นักศึกษาไดรับรางวัลระดับ
ชาต/ินานาชาติ

11.เสริมสรางศักยภาพดานการวิจัยจาก 1. จํานวนนักศึกษาระดับบัณ- 85
หลักสูตรและการสอนสําหรับวิชาการของ ฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา ศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรและการสอน ดานวิชาการ

2. นักศึกษามีการพัฒนาหัวขอ 50
วิทยานิพนธใหตอบสนอง
ความตองการแกปญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

2. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1. การประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร 1.ระดับความสําเร็จการประกัน 42
คุณภาพภายใน

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

3. แผนพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่ 1. การพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึง 1. รอยละของหลักสูตรที่ปรับ- 20
ประสงค ปรุงใหมใหไดมาตรฐานตอ

หลักสูตรทั้งหมด
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 14
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง 

2. การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะ 1.รอยละของหลักสูตรที่ปรับ 20
แนว ปรุงใหมใหไดมาตรฐานตอ

หลักสูตรทั้งหมด
3.พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ 1.รอยละของหลักสูตรที่ปรับ 20
ศึกษา ปรุงใหมใหไดมาตรฐานตอ

หลักสูตรทั้งหมด
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

5. แผนพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียน การพัฒนาศักยภาพเพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1. รอยละของนักศึกษาใหม 7
ระดับป.ตร ีในสาขาวิชาชีพครู
การทองเที่ยว อาหารและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
2. รอยละของนักศึกษาที่สํา- 82
เร็จการศึกษาในระยะที่กําหนด
3. รอยละของบัณฑิตระดับ 72
ป.ตร ีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชา
ที่สําเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

6. แผนพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย การพัฒนาอัตลักษณความเปนครู 1. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ 82
การศึกษาภายในระยะที่กําหนด
2. รอยละของบัณฑิตปริญญา 72
ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 
3. รอยละความพึงพอใจตอ 80
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต
4. รอยละของอาจารยที่พัฒนา 75
สื่อการเรียนการสอน

เรียนรู

พึงประสงค



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

6. แผนพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย การพัฒนาอัตลักษณความเปนครู 5. จํานวนศิษยเกาที่ไดรับ 14
ประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความ
รูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสราง 1. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการจัดการ 1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 27,000
สรรค จัดการองคความรู และงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย
2. รอยละงานวิจัยหรืองาน 4
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1. ศิลปวัฒนธรรม : ภูมิปญญา นําพาชุมชนและ 1. มีกระบวนการประโยชนของ 5
สังคมเขมแข็ง การใหบริการวิชาการแกสังคม

2. ระดับความสําเร็จและบรรลุ 5
ตามวัตถุประสงคตามแผนงาน
บริการวิชาการแกสังคม
3. ระดับความสําเร็จของการ 5
เสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครูแกประสิทธิภาพของ
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

2. เยาวชนคนดี: เพื่อศักดิ์ศรีแกงกระจาน 1. มีกระบวนการประโยชนของ 5
การใหบริการวิชาการแกสังคม
2. ระดับความสําเร็จและบรรลุ 5
ตามวัตถุประสงคตามแผนงาน
บริการวิชาการแกสังคม
3. ระดับความสําเร็จของการ 5
เสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครูแกประสิทธิภาพของ
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารย 1. พัฒนาบุคลากรประจําคณะครุศาสตร 1. ระดับความสําเร็จของการ 3
และบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. พัฒนางานบริหารคณะครุศาสตร 832,200        650,410        181,790        832,200       
 จัดหา ใช บํารุงรักษา อาคารสถานท่ี วัสดุและครุภัณฑ        452,200 162,410      181,790      344,200      
 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ         60,000 60,000        60,000        
 กิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารยประจําคณะ        160,000 160,000      160,000      

 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําคณะ        160,000 160,000      160,000      
2. การจัดการศึกาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          100,000           70,000 30,000                  100,000

 จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา         60,000 60,000        60,000        
 การศึกษาดูงาน         10,000 10,000        10,000        
 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูสาขาปฐมวัย         30,000 30,000        30,000        

3. พัฒนาจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 100,000        100,000        100,000       
 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา         50,000         50,000         50,000
 จัดอบรมสัมมนาวิชาการทางพลศึกษา         28,000         28,000         28,000
 จัดนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี         22,000         22,000         22,000

4. พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 50,000          50,000          50,000         
 จัดหา วัสดุอุปกรณการเรียน         15,000         15,000         15,000
 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี         15,000         15,000         15,000
 อบรมเชิงปฏิบัติการ         20,000         20,000         20,000

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม
ชื่องาน / โครงการ

งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

5. การพัฒนาการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 58,700          3,700            55,000          58,700         

 การพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย

        58,700 3,700          55,000        58,700        

6. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

50,000          50,000          50,000         

จัดการเรียนการสอนเนนคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชวิจัยเปนฐาน

25,000        25,000        25,000        

อบรมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาเฉพาะดาน 25,000        25,000        25,000        
7. พัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตสาขา
การบริหารการศึกษา

40,000          40,000          40,000         

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา 40,000        40,000        40,000        
8. พัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20,000          20,000          20,000         

เชิญวิทยากรมาบรรยาย 3,600          3,600          3,600         
ศึกษาดูงาน 6,260          6,260          6,260         
จัดสัมมนานอกสถานท่ี 10,140        10,140        10,140        

9. เสริมศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

20,000          20,000          20,000         

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน

15,000        15,000        15,000        

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 5,000          5,000          5,000         



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม
ชื่องาน / โครงการ

งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในคณะฯ 184,400        184,400        184,400       
 อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร:Loสู 
KM

        70,000         70,000         70,000

 จัดทําฐานขอมูลการประกันการศึกษาคณะครุศาสตร         20,000         20,000         20,000
 ต้ังเครือขายพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา         34,400         34,400         34,400
 จัดระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุ
ศาสตร ป  54

        60,000         60,000         60,000

11. การพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค 176,700        176,700        176,700       
 การพัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร        120,000       120,000       120,000
 การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค         56,700         56,700         56,700

12. การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว 50,000          50,000          50,000         
 การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว         20,000         20,000         20,000
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 30,000        30,000        30,000        

13. การพัฒนาหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 50,000          50,000          50,000         
ประชุมปฏิบัติการรางหลักสูตร 5,000          5,000          5,000         
ประชุมเครือขายวิชาชีพพิจารณาการราง 10,000        10,000        10,000        
วิพากษรางหลักสูตร 25,000        25,000        25,000        
จัดทํารางหลักสูตรท่ีผานกระบวนการวิพากษ 5,000          5,000          5,000         
เสนอรางหลักสูตรเขาสูกระบวนการของมหาวิทยาลัย 5,000          5,000          5,000         

14. การพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานการเรียนรู 84,500          84,500          84,500         
จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาศักยภาพพื้นการเรียนรู 84,500        84,500        84,500        



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากรงบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม
ชื่องาน / โครงการ

งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

15. การพัฒนาอัตลักษณความเปนครู 1,106,400     1,106,400     1,106,400    
จัดอบรมเสริมความรูเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 221,280       221,280      221,280      
จัดอบรมเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครูชมรมศิษยเกา 221,280       221,280      221,280      
จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครูของนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

221,280       221,280      221,280      

จัดอบรมเสริมสรางทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ

221,280       221,280      221,280      

จัดกิจกรรมเปดโลกทรรศพัฒนาวิชาชีพครู 221,280       221,280      221,280      
16. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการจัดองคความรู 193,300        193,300        193,300       

อบรมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 93,300        93,300        93,300        
เผยแพรผลงานวิจัย 100,000       100,000      100,000      

17. พัฒนาบุคลากรประจําคณะครุศาสตร 266,000        266,000        266,000       
จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

266,000       266,000      266,000      

18. รอกรอกโครงการบริการวิชาการลงดวย(เวนไวกอน) 590,600        590,600     590,600                      590,600       
590,600       590,600    590,600    590,600      

3,972,800     590,600     590,600     3,115,410     266,790        3,972,800    รวม
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แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. พัฒนางานบริหารคณะครุศาสตร 832,200                          320,000         320,000                            270,000         270,000                            242,200         242,200         
 จัดหา ใช บํารุงรักษา อาคารสถานที่ 
วัสดุและครุภัณฑ

      452,200 200,000        200,000        150,000        150,000        102,200        102,200        

 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ        60,000 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         
 กิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย
ประจําคณะ

      160,000 50,000         50,000         40,000         40,000         70,000         70,000         

 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประจําคณะ

      160,000 50,000         50,000         60,000         60,000         50,000         50,000         

2. พัฒนาการจัดการศึกาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

        100,000             20,000             20,000             50,000             50,000             30,000             30,000

 จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา        60,000 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         

 การศึกษาดูงาน        10,000                               10,000         10,000         
 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูสาขา
ปฐมวัย

       30,000                30,000         30,000                        

3. พัฒนาจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 100,000       20,000           20,000           25,000           25,000           55,000           55,000           
 จัดหาวัสด ุครุภัณฑเพ่ือการจัดการศึกษา        50,000 20,000         20,000         30,000         30,000         
 จัดอบรมสัมมนาวิชาการทางพลศึกษา        28,000                14,000         14,000         14,000         14,000         
 จัดนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่        22,000                11,000         11,000         11,000         11,000         

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 50,000         30,000           30,000                                                 20,000           20,000           
 จัดหา วัสดุอุปกรณการเรียน        15,000 15,000         15,000                        
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่        15,000 15,000         15,000                        
 อบรมเชิงปฏิบัติการ        20,000                               20,000         20,000         

5. การพัฒนาการศึกษาแกบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย

58,700         3,700              3,700              30,000           30,000           25,000           25,000           

 การพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย

       58,700 3,700           3,700           30,000         30,000         25,000         25,000         

6. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

50,000         50,000           50,000           

จัดการเรียนการสอนเนนคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชวิจัยเปนฐาน

25,000       25,000         25,000                                       

อบรมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูวิชา
เฉพาะดาน

25,000       25,000         25,000                                       

7. พัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษา
ระดับบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา

40,000         40,000           40,000           

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ
ของนักศึกษา

40,000                      40,000         40,000                        

8. พัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

20,000         3,600              3,600              10,140           10,140           6,260              6,260              

เชิญวิทยากรมาบรรยาย 3,600         3,600           3,600                          6,260           6,260           
ศึกษาดูงาน 6,260                                                      
จัดสัมมนานอกสถานที่ 10,140                      10,140         10,140                        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

9. เสริมศักยภาพดานการวิจัยทาง
หลักสูตรการสอนสําหรับวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน

20,000         15,000           15,000                                                 5,000              5,000              

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

15,000       15,000         15,000         

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 5,000                        5,000           5,000           
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

คณะฯ
184,400       55,000           55,000           74,400           74,400           55,000           55,000           

 อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
คณะครุศาสตร:Loสู KM

       70,000 35,000         35,000                        35,000         35,000         

 จัดทําฐานขอมูลการประกันการศึกษา
คณะครุศาสตร

       20,000                20,000         20,000                        

 ตั้งเครือขายพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษา

       34,400                34,400         34,400                        

 จัดระบบ กลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะครุศาสตร ป  54

       60,000 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         

11. การพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะที่
พึงประสงค

176,700       80,000           80,000           50,000           50,000           46,700           46,700           

 การพัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร       120,000 60,000         60,000         30,000         30,000         30,000         30,000         
 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค        56,700 20,000         20,000         20,000         20,000         16,700         16,700         

12. การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการ
แนะแนว

50,000         20,000           20,000           20,000           20,000           10,000           10,000           

 การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะ
แนว

       20,000 10,000         10,000         10,000         10,000                        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 30,000       10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         
13. การพัฒนาหลักสูตรวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา
50,000         50,000           50,000           

ประชุมปฏิบัติการรางหลักสูตร 5,000         5,000           5,000                                         
ประชุมเครือขายวิชาชีพพิจารณาการราง 10,000       10,000         10,000                                       
วิพากษรางหลักสูตร 25,000       25,000         25,000                                       
จัดทํารางหลักสูตรที่ผานกระบวนการ
วิพากษ

5,000         5,000           5,000                                         

เสนอรางหลักสูตรเขาสูกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย

5,000         5,000           5,000                                         

14. การพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานการเรียนรู 84,500         84,500           84,500           
จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาศักยภาพพ้ืนการ
เรียนรู

       84,500 84,500         84,500                                       

15. การพัฒนาอัตลักษณความเปนครู 1,106,400    221,280         221,280         221,280         221,280         663,840         663,840         
จัดอบรมเสริมความรูเพ่ือพัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ

221,280      221,280        221,280                       

จัดอบรมเสริมสรางจิตวิญญาณความเปน
ครูชมรมศิษยเกา

221,280                     221,280        221,280                       

จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครู
ของนักศึกษาและอาจารยผูสอนที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู

221,280                     221,280        221,280        

จัดอบรมเสริมสรางทักษะกระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

221,280                     221,280        221,280        

จัดกิจกรรมเปดโลกทรรศพัฒนาวิชาชีพครู 221,280                     221,280        221,280        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

16. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการจัด
องคความรู

193,300       46,650           46,650           50,000           50,000           96,650           96,650           

อบรมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 93,300       46,650         46,650                        46,650         46,650         
เผยแพรผลงานวิจัย 100,000                     50,000         50,000         50,000         50,000         

17. พัฒนาบุคลากรประจําคณะครุศาสตร 266,000       33,000           33,000           200,000         200,000         33,000           33,000           
จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม อบรม
 สัมมนาและศึกษาดูงาน

266,000      33,000         33,000         200,000        200,000        33,000         33,000         

18. การพัฒนาวิชาชีพครูสูอาชีพ 283,200       94,400                              94,400           94,400                              94,400           94,400                              94,400           
19. ศิลปวัฒนธรรม นําพาชุมชนและสังคม

เขมแข็ง
307,400      86,400         86,400         86,400         86,400         134,600        134,600        

3,972,800    180,800        1,052,730     1,233,530      180,800        1,040,820     1,221,620      229,000        1,288,650     1,517,650      รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. พัฒนางานบริหารคณะครุศาสตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1-2-0101-11-01 700,800

6-2-0101-11-02 131,400
2. พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-0104-11-03 100,000

3. พัฒนาจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-0105-11-04 100,000
4. พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-0106-11-05 50,000

5 การพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-0104-11-06 58,700

6 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-0107-11-07 50,000

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

6
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-0107-11-07 50,000

7 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-0107-11-08 40,000

8 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-0107-11-09 20,000

9 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-0107-11-10 20,000



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

10 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-0101-12-11 184,400

11 การพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1-2-0101-13-12 176,700
12 การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1-2-0102-13-13 50,000
13 การพัฒนาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1-2-0103-13-14 50,000
14 การพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1-2-0101-15-15 84,500
15 พัฒนาอัตลักษณความเปนครู จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1-2-0101-16-16 1,106,400
16 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการจัดการองค

ความรูคณะครุศาสตร
วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-0101-21-17 193,300

17 พัฒนาบุคลากรประจําคณะครุศาสตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1-2-0101-42-18 266,000
18 การพัฒนาวิชาชีพครูสูอาชีพ บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0101-31-19 290,600
19 ศิลปวัฒนธรรม นําพาชุมชนและสังคม บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0101-31-20 300,000

590,600          3,382,200       



        รหัส 700,800       
รหัส 131,400       

1. ช่ืองาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(    ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอท่ี .....มิติท่ี 1 ขอ 4 (4.1) .......
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอท่ี ....องคประกอบท่ี 2 ขอ 2.5.......
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอท่ี .....มาตรฐานท่ี 5 ขอ 5.2.......

และมาตรการของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีสํานักงานคณบดี เปน
หนวยงานของผูบริหารระดับคณะในการบริหารและจัดการใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะ
งานบริหารสํานักงานคณบดี ในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ภาคปกติ จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณสําหรับปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาวเปนอยางย่ิง

4. วัตถุประสงค
4.1  สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตร ีภาคปกติของสาขาวิชาประจําคณะ
4.2  สนับสนุนผูบริหารระดับคณะในการบริหารและจัดการใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะ

5.1 กิจกรรม....จัดหา ใช บํารุงรักษา อาคารสถานท่ี วัสดุและครุภัณฑ............................................................................
5.2 กิจกรรม.....ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ.......................................................................
5.3 กิจกรรม....จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารยประจําคณะครุศาสตร...................................................................
5.4 กิจกรรม.....สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําคณะ.................................................................................

คณะครุศาสตร เปนหนวยงานจัดการศึกษา มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพคร ูซึ่งเปนจุดเนนท่ีสําคัญตามกลยุทธ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนางานบริหารคณะครุศาสตร

3.  หลักการและเหตุผล

1-2-0101-11-01
6-2-0101-11-02



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 200,000     150,000     102,200       
2. 20,000       20,000       20,000        
3. 50,000       40,000       70,000        
4. 50,000       60,000       50,000        

                   320,000                         270,000                            242,200        
270,000                             242,200                                 

832,200                                                                                                                            

 จัดหา ใช บํารุงรักษา อาคารสถานท่ี วัสดุและครุภัณฑ
 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารยประจําคณะ
 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําคณะ

รวม 320,000                             

รวม 832,200                                                                       832,200                                 

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําคณะ 160,000                        - 160,000                           

เงินรายได
 จัดหา ใช บํารุงรักษา อาคารสถานท่ี วัสดุและครุภัณฑ 452,200                        - 452,200                           
 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 60,000                         - 60,000                             

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารยประจําคณะ 160,000                        - 160,000                           

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน 4

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 832,200             

6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14
14



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

270,410     คาวัสดุ
1. คาวัสดุสํานักงาน 150,000       
2. คาใชสอย 120,410       

181,790     คาครุภัณฑ
1. คาเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 40,000         
2. กลองดิจิตอล ย่ีหอ SONY 1 เครื่อง 25,990         
3. โทรทัศน LCD TV 1 เครื่อง 40,000         
4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด24,000 BTU 2 เครื่อง  75,800 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000        คาตอบแทน
1. คาตอบแทนกรรมการ 10,000         

50,000        คาใชสอย
1. คาใชสอย 50,000         

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3. การปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 5
4. การรับปริญญาของบัณฑิต

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารยประจําคณะ

1. การประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา

งบดําเนินงาน 60,000                            งบดําเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

1. ประชุมคณะกรรมการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
2. เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก

งบดําเนินงาน 270,410                          งบดําเนินงาน

งบลงทุน 181,790                          งบลงทุน

2. ปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ีและครุภัณฑ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหา ใช บํารุงรักษา อาคารสถานท่ี วัสดุและครุภัณฑ

1. จัดซื้อวัสด ุและครุภัณฑ



10,000        คาตอบแทน

20,000        คาใชสอย

130,000      คาวัสดุ                              

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

60,000        คาใชสอย
1. คาใชสอย 60,000         

100,000      คาวัสดุ                              
2. คาวัสดุ 100,000       

ผูเสนอโครงการ

(........คณะครุศาสตร...)
ตําแหนง.......หัวหนาสํานักงานคณบดี..........

งบดําเนินงาน 160,000                          งบดําเนินงาน

2. สนับสนุนกีฬาดอนขังใหญ
3. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําคณะ

1. สนับสนุนการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร

งบดําเนินงาน 160,000                          งบดําเนินงาน

1. คาวัสดุ                                130,000 บาท

1. คาใชสอย                             20,000 บาท        

1. คาตอบแทน                         10,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท
จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 คอมพิวเตอร 2 เครื่อง 20,000        40,000         1. มีหนวยประมวลผลกลาง CPU ทดแทนของเกาที่ชํารุดใหกับเจาหนาที่เพื่อใช
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ในสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 
2.2 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
2. มีแผงวงจรหลัก Main bord ที่มีความเร็วบัส
ไมนอยกวา 800 MHz จํานวน 1 หนวย
3. มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจํา
ไมนอยกวา 128 MB
4. มีหนวยความจําหลัก RAM ชนิด DDR2
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
5 มีหนวยจัดเก็บขอมูล 25 GB DDR-RW 
6. จอ LCD  ไมนอยกวา 17  นิ้ว

40,000          

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(....คณะครุศาสตร....)
ระบุตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัต)ิ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งส้ิน



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 กลองดิจิตอล ยี่หอ SONY 1 เครื่อง 25,990        25,990         หนาจอกราฟฟค   CCD ความละเอียด 10.2 เนื่องจากของเกาชํารุด และไมสามารถใชงาน
DSLR - A 230 Y ลานพิกเซล  ระบบประมวลผล BIONZ Image ได 

Processor  ระบบปองกันภาพสั่นไหวในตัว
กลอง  Advanced D-Range Optimizer 
มาพรอมกับเลนสอเนกประสงค SAL1855 และ
เลนสเทเลซูมน้ําหนักเบา SAL55200
หนาจอ 2.7 นิ้ว 

25,990          

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(...คณะครุศาสตร..)
ระบุตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัต)ิ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครุภัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแลว



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2 เครื่อง 37,900        75,800         เครื่องปรับอากาศ  ยี่หอ  STAR AIRE เนื่องจากหองสํานักงานคณบดี เปนเครื่องปรับ
24,000 BTU ขนาด 24000 BTU อากาศเกา และตองซอมแซมบอยครั้ง  

ทําใหเสียคาไฟเพิ่มขึ้น 

75,800          

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.คณะครุศาสตร..)
ระบุตําแหนง  คณบดีคณะครุศาสตร

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัต)ิ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครุภัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแลว



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท
จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 โทรทัศน LCD TV 1 เครื่อง 40,000        40,000        ระดับความละเอียด ของจอภาพ 1920 x1080 เพ่ือใชในการประชาสัมพันธคณะครุศาสตร
พิกเซล   40 น้ิว  ความสวางไมต่ํากวา 450 cd/
คาคอนทราสต  ไมต่ํากวา  1000 : 1 8 ความ
เร็วการแสดงผล  ขั้นตํา 8 มิลลิวินาที
ชองรับสัญญาณโทรทัศน  VCD DVD และ 
Computer ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง

40,000          

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(....คณะครุศาสตร......)
ระบุตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัต)ิ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครุภัณฑที่มิใชเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแลว



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ....3.2..................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ....2(2.5-2.8)............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ....1.1-1.3..................

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือครูพันธุใหม (ค.บ.5 ป) ถือเปนพลังสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ใหเจริญกาวหนา ซึ่งจะตองไดรับการบมเพาะใหมีทักษะทางวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพทางวิชาการและแหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีความรู และทักษะทางวิชาชีพครูปฐมวัย ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

และหนวยงานผูใช
2. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใหมีคุณภาพ
3. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมประสบการณความรูและทักษะใหแกนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

5.1 กิจกรรม.....จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา.........................................................
5.2 กิจกรรม.....การศึกษาดูงาน..................................................................................................................................
5.3 กิจกรรม.....พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.........................................................................

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3-2-0104-11-03

 6.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 72
 6.4 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 80

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น 7
6.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 82



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000      20,000      20,000      
2. 10,000      
3. 30,000      

                  20,000                         50,000                         30,000       

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000      คาตอบแทน
1. คาตอบแทน 10000

30,000      คาวัสดุ
2. คาวัสดุ 30,000

20,000      คาใชสอย
3. คาใชสอย 20,000

งบดําเนินงาน 60,000                        งบดําเนินงาน

2.การ/สัมมนา ฯลฯ รวมทั้งทําวิจัยในชั้นเรียน..................................................................................................
3.สํารวจ/ขออนุมัติ/ดําเนินการจัดกิจกรรม........................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

20,000                             50,000                             30,000                             
100,000                                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

 จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 การศึกษาดูงาน
 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูสาขาปฐมวัย

รวม

รวม 100,000                                                                   

1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรูทางวิชาชีพครูปฐมวัย เชน อบรมเชิงปฏิบัติ..........................................................

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

100,000                           

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูสาขาปฐมวัย 30,000                        30,000                        

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 100,000           

 จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 60,000                        60,000                        
 การศึกษาดูงาน 10,000                        10,000                        

ช่ือกิจกรรม



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. คาใชสอย            10,000  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 30,000      
30,000                    คาครุภัณฑ

ผูเสนอโครงการ

(.....คณะครุศาสตร ........)
ตําแหนง......ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย...........

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
3. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1. สํารวจความตองการวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ ในสาขาวิชา

10,000                    คาใชสอย

2.ขออนุญาตศึกษาดูงาน...............................................................................................................................
3.นํานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปศึกษาดูงาน.....................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 10,000                        งบดําเนินงาน

การศึกษาดูงานในสถานศึกษาปฐมวัย

1.สํารวจสถานศึกษาปฐมวัยตนแบบที่มีคุณภาพ...............................................................................................

งบลงทุน 30,000                        งบลงทุน



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 30,000        30,000         CPU : Pentium Core I 3 เปนสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใชในหอง
RAM : 2 GB ปฏิบัติการของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
HARDDISK :  320 GB ทั้ง  1 หอง 
LCD:19'
OPTICALDRIVE DVD Multilayer
Other : All  in one Card Reader 

30,000          

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

คณะครุศาสตร
ระบุตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัต)ิ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งส้ิน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี ........3.2..............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ........2.6..............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ........1.3..............

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ถือเปนหนาท่ีหลักของคณะและสาขาวิชา ภาระการผลิตบัณฑิต ใหมี
ความรูคูคุณธรรมคือผลผลิตท่ีเปนท่ีตองการของสังคม  เปนหนึ่งในยุทธศาสตรท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น  ตองพัฒนาท้ังตัวผูสอนและผูเรียนไปพรอม ๆ กัน  อีกท้ังยังตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม
มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีเพียงพอ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรูท้ังทางตรงและทางออม  นอกเหนือไปจากการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรูใหแกนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาท้ังทางตรงและทางออม
4. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปใชไดในสถานการณจริง 

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมสัมมนาวิชาการทางพลศึกษา
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

พัฒนาจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
3-2-0105-11-04



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000      30,000      
2. 14,000     14,000      
3. 11,000     11,000      

                  20,000                        25,000                       55,000       
20,000                             25,000                           55,000                            

100,000                                                                                                               

 จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา
 จัดอบรมสัมมนาวิชาการทางพลศึกษา
 จัดนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

รวม

รวม 100,000                                                                 

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

100,000                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 22,000                       22,000                      

72
6.4 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 80

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น 7
6.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 82

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 100,000             

 จัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา 50,000                       50,000                      
 จัดอบรมสัมมนาวิชาการทางพลศึกษา 28,000                       28,000                      

ชื่อกิจกรรม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

50,000      คาวัสดุ

2. คาวัสดุกีฬา  35,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,000      คาตอบแทน

16,000      คาใชสอย 
1. คาใชสอย 16,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

22,000       คาใชสอย
1. คาใชสอย 22,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

(......คณะครุศาสตร....)
ตําแหนง.....ประธานสาขาวิชาพลศึกษา..........

2.ทําเร่ืองขออนุมัติและขออนุญาต
3.จัดนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

..จัดนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี.

1. จัดประชุมเตรียมการในสาขาวิชา

1. คาตอบแทนวิทยากร 12,000 บาท

2.ทําเร่ืองขออนุญาตและจัดเชิญวิทยากร
3.จัดการอบรมสัมมนา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 28,000                           งบดําเนินงาน

จัดอบรมสัมมนาวิชาการทางพลศึกษา

1.ประชุมเตรียมการจัดอบรมสัมมนา

งบดําเนินงาน 50,000                           งบดําเนินงาน

1. คาวัสดุสํานักงาน   15,000 บาท

2..จัดขออนุมัติซื้อจาง ตามระเบียบฯ
3.จัดซื้อ จัดจางและทําฎีกาเบิกจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อการจัดการศึกษา

1.สํารวจความตองการวัสดุ ครุภัณฑในแตละภาคเรียน

งบดําเนินงาน 22,000                           งบดําเนินงาน



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(      ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่.....มิติที ่1 ขอ 4 (4.1) .......
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่....องคประกอบที่ 2 ขอ 2.7.......
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่.....มาตรฐานที ่ 1 ขอ 1.1.......

ภาคปฏิบัติดวย โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ที่ตองมีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติมาก จึงมีความจําเปนตองมีการจัด
หาวัสดุ อุปกรณ ตางๆมาใชในการเรียนการสอน และนอกจากการเรียนในชั้นเรียนแลว การทีนักศึกษาไดไปศึกษาดูงานก็มี
ความจําเปนเชนกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ สําหรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น

5.1 กิจกรรม....จัดหา วัสดุ อุปกรณสําหรับการเรียนการสอน........................................................................................
5.2 กิจกรรม.....ศึกษาดูงานนอกสถานที.่....................................................................................................................
5.3 กิจกรรม....อบรมเชิงปฏิบัติการ ..........................................................................................................................
5.4 กิจกรรม.....สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจําคณะ.................................................................................

  การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้นนอกจากจะเรียนเนื้อหา ทฤษฎีในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว ยังมีความจําเปนตองมีการเรียน

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

3.  หลักการและเหตุผล

3-2-0106-11-05



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 15,000      
2. 15,000      
3. 20,000    

                   30,000                                                             20,000     
                                       20,000                          

50,000                                                                                                                

 จัดหา วัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 อบรมเชิงปฏิบัติการ

รวม 30,000                              

รวม 50,000                                                                     50,000                          

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000                        - 20,000                     

 จัดหา วัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน 15,000                        - 15,000                     
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 15,000                        - 15,000                     

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 50,000               

6.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 77
72

6.4 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 80

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะที่กําหนด 82



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
15,000      คาวัสดุ

1. คาวัสดุ 15,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
15,000      คาใชสอย

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
7,200        คาตอบแทน

10,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย  10,000   บาท

2,800        คาวัสดุ
1. คาวัสดุ    2,800   บาท

ผูเสนอโครงการ

(........คณะครุศาสตร.....)
ตําแหนง.......ประธานสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา..........

งบดําเนินงาน 20,000                            

1. คาตอบแทน   7,200    บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาพื้นเมืองไทยกับหลักการวิทยาศาสตรการกีฬา

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

1. นํานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ในสวนที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน

งบดําเนินงาน 15,000                            

1. คาใชสอย  15,000  บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 15,000                            

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหา วัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน

1. จัดซื้อ วัสดุอุปกรณใหเหมาะสมและมีคุณภาพ



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(      ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่.........3.2.............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .........2.5,2.7,5.1.............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ .........1.1,1.3............

การใหบริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย  แกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  โดยเฉพาะ กศ.บป.  ถือเปนภาระที่สําคัญและจําเปน
ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ พรอมส่ือ อุปกรณที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาบุคลากร
เหลานั้นใหมีความรู ความสามารถ และทักษะตาง ๆ ในการนําไปประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยใหเหมาะสม   สอดคลองกับสภาพบริบทของ
หนวยงานในทองถิ่นตอไป

4. วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยใหบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  ในทองถิ่นเพชรบุรี และใกลเคียงดวยส่ือ อุปกรณที่ทันสมัย
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................การพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.3 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะที่กําหนด 82
6.4 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 77
6.5 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 72
6.7 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 80

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

พัฒนาการจัดการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
3-2-0104-11-06

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 รอยละของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 5
5.2 รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพคร ูการทองเที่ยวอาหารและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 7



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 3,700        30,000      25,000      

                     3,700                             30,000                           25,000        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,700          คาวัสดุ
1. คาวัสดุ 3,700 บาท 

55,000          งบลงทุน
55,000        คาครุภัณฑ

2. เครื่องคอมพิวเตอร 30,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

(..คณะครุศาสตร........)
ตําแหนง......ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย...........

การพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

งบดําเนินงาน 3,700                              งบดําเนินงาน

1. โทรทัศน LCD TV  25,000  บาท

งบลงทุน

1..สํารวจความคิดเห็น , สํารวจอุปกรณ  ครุภัณฑที่ทันสมัย..
2.  ขออนุมัติดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

3,700                                  30,000                              25,000                              
58,700                                                                                                                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

3. ดําเนินการตามโครงการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 การพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษา
 ปฐมวัย

รวม

รวม 58,700                              

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

58,700                                                                         

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษา 58,700                          58,700                        
 ปฐมวัย

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 58,700                  



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 โทรทัศน LCD TV 1 เครื่อง 25,000        25,000         ระดับความละเอียด ของจอภาพ 1920 x1080 เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับ
พิกเซล   32 นิ้ว  ความสวางไมต่ํากวา 450 cd/ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาคอนทราสต  ไมต่ํากวา  1000 : 1 8 ความ
เร็วการแสดงผล  ขั้นตํา 8 มิลลิวินาที
ชองรับสัญญาณโทรทัศน  VCD DVD และ 
Computer ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง

25,000          

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(....คณะครุศาสตร.......)
ระบุตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัต)ิ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครุภัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแลว



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 30,000        30,000         CPU : Pentium Core I 3 เปนสื่อและแหลงเรียนรูสําหรับใชในหอง
RAM : 2 GB ปฏิบัติการของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
HARDDISK :  320 GB ทั้ง  1 หอง 
LCD:19'
OPTICALDRIVE DVD Multilayer
Other : All  in one Card Reader 

30,000          

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(....คณะครุศาสตร....)
ระบุตําแหนง คณบดีครุศาสตร

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัต)ิ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินทั้งส้ิน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................6,17,18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ ......................2.7,2.8
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ......................1.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1,4.2, 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจตาม พ.ร.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
พ.ศ. 2547 มาตรา  7 (5)  คือ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง อีกทั้งไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(ป. บัณฑิต วิชาชีพครู) อยางตอเน่ือง ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีนักศึกษารุน 9 และรุน 10 จํานวน 200 คน 

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิชาเฉพาะดาน 
4.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิจัยเปนฐาน
4.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรใหสูมาตรฐานสากล

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................การจัดการเรียนการสอนเนนคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิจัยเปนฐาน
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

3.  หลักการและเหตุผล

อบรมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาเฉพาะดาน

3-2-0107-11-07

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.3 ระดับควมสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็ง ของวิชาชีพครู

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 25,000      
2. 25,000     

                  25,000                        25,000                                        
25,000                                                                 

50,000                                                                                                                

 พัฒนาการเรียนการสอนเนนคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิจัยเปนฐาน อบรมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาเฉพาะดาน

รวม 25,000                             

50,000                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 50,000                                                                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 พัฒนาการเรียนการสอนเนนคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิจัยเปนฐาน

25,000                        25,000                      
 อบรมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาเฉพาะดาน 25,000                        25,000                      

80
6.4 ระดับความสําเร็จของของระบบและกลไกในการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน 80
6.5 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 5
6.6 ระดับคุณภาพของบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานประเมินโดยผูใชบัณฑิต/อาจารยที่ปรึกษา 10

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000               

6.2 จํานวนงานวิจัยในช้ันเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000      คาตอบแทน

10,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย 10,000 บาท

5,000        คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000      คาตอบแทน

5,000        คาใชสอย
คาใชสอย 5,000

5,000        คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ

(.....คณะครุศาสตร........)
ตําแหนง...คณบดีคณะครุศาสตร...............

คาวัสดุ 5,000

คาตอบแทนวิทยากร 15,000

งบดําเนินงาน 25,000                           งบดําเนินงาน

3.ประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตศึกษา
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1..จัดอบรมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาเฉพาะดาน
2.ประเมินผลการฝกอบรม

งบดําเนินงาน 25,000                           งบดําเนินงาน

1. คาวัสดุ 5,000 บาท

1. คาตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท

1. จัดอบรมการวิจัยในช้ันเรียนเนนคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิจัยเปนฐาน  ป.บัณฑิต

อบรมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาเฉพาะดาน

2.ประชุมปฏิบัติการอาจารยผูสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3..สัมมนาสรุปงานวิจัยในช้ันเรียน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
.พัฒนาการเรียนการสอนเนนคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิจัยเปนฐาน.............................................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ....4.1..มาตรฐานดานบัณฑิต................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

อยางเปนรูปธรรมชัดเจนไมวาจะเปน การใชประโยชนในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การกําหนดนโยบายและวางแผน 
โดยมีหลักฐานแสดงผลการนําไปใชแกปญหา 
          สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเห็นความสําคัญของการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ของนักศึกษาใหมีความรูความสามารถในการทําวิทยานิพนธที่มีการนําไปใชประโยชนไดจริง จึงเห็นวาควรมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ดานวิชาการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษาใหเปนผูมีผลงานในการทําวิทยานิพนธเพื่อใชในการแกปญหาหรือ
พัฒนาทางวิชาการได และเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดนําผลงานวิทยานิพนธไปเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. นักศึกษามีการพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธใหตอบสนองความตองการในแกปญหาเพื่อพัฒนา
1. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ รอยละ 85

รอยละ 50

คุณภาพการศึกษา

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3.  หลักการและเหตุผล

6-2-0107-11-08

            การจัดการระดับบัณฑิตศึกษาสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับนี ้คือ คุณภาพของวิทยานิพนธที่มีการนําไปประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนในการแกปญหาหรือพัฒนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ภาครัฐและเอกชน ในประเทศและตางประเทศ

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

....กิจกรรม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา.............................



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000        

                                                               40,000                                                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400        คาตอบแทน

9,100         คาใชสอย
1. คาใชสอย            9,100  บาท

16,500        คาวัสดุ
1. คาวัสดุ                16,500  บาท

ผูเสนอโครงการ

(......คณะครุศาสตร......)
ตําแหนง   ประธานสาขาการบริหารการศึกษา

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน           แนวทางการดําเนินงาน

1. การสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา

งบดําเนินงาน 40,000                              งบดําเนินงาน

1. คาตอบแทน       14,400   บาท

2. การดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา
3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม                                              

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา

40,000                                                                               
40,000                                                                                                                                   

รวม 40,000                                   40,000                                  

เงินรายได
 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา 40,000                           - 40,000                           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 40,000               



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........มิติที่ 1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ........องคประกอบที่ 2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ........มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.3

โดยปกติการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จะมีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย  การพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ในสถานศึกษาที่เปนตัวอยางของการนําทฤษฏีตาง ๆ ที่นักศึกษาไดเรียนมาแลว  และมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู
มาวิเคราะห สังเคราะห และแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้สาขาวิชาฯ  เชื่อวา กิจกรรมเหลานี้จะชวยพัฒนาบัณฑิต
ใหมีความรูความสามารถและทําผลงงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูที่กวางขวางจากการฟงบรรยายของวิทยากร
4.2 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานและจัดงาน
4.3 เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวางผูเขารวมสัมมนา
4.4 เพื่อใหนักศึกษามีโลกทัศนที่กวางไกลมีความรูที่หลากหลายและสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเอง
4.5 เพื่อใหนักศึกษานําความรูไปทํางานวิจัยหรือวิทยานิพนธไดอยางมีคุณภาพ

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................เชิญวิทยากรมาบรรยาย
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ศึกษาดูงานสถานศึกษาปฐมวัย
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

6.1 จํานวนวิทยานิพนธหรือจํานวนผลงานวิชาการของนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาต/ินานาชาติ 14

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

6-2-0107-11-09



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 3,600        
2. 6,260        
3. 10,140       

                   3,600                             10,140                           6,260          

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
3,600        คาตอบแทน

1. คาตอบแทน  3,600 บาท

งบดําเนินงาน 3,600                           

2.กําหนดหัวขอ วัน เวลา และสถานที ่พรอมทําหนังสือเชิญ
3.วิทยากรมาบรรยายตามกําหนด

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3,600                                10,140                              6,260                                
20,000                                                                                                                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
เชิญวิทยากรมาบรรยาย

 เชิญวิทยากรมาบรรยาย
 ศึกษาดูงาน
 จัดสัมมนานอกสถานที่

รวม

รวม 20,000                                                                       

1.ติดตอวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย

20,000                              

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดสัมมนานอกสถานที่ 10,140                         10,140                         
6,260                          6,260                          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 ศึกษาดูงาน

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 20,000             

 เชิญวิทยากรมาบรรยาย 3,600                          3,600                          



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
4,760        คาใชสอย

1,500        คาวัสดุ
1. คาวัสดุ  1,500    บาท            

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
3,600        คาตอบแทน

5,200        คาใชสอย
1. คาใชสอย   5,200  บาท                  

1,340        คาวัสดุ
1. คาวัสดุ  1,340  บาท

1. คาตอบแทน  3,600  บาท

ผูเสนอโครงการ

(....คณะครุศาสตร.....)
ตําแหนง.....ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย..

2.ใหนักศึกษาเลือกสถานที ่ กําหนดวัน เวลา  สถานที่ และวิทยากร
3.ออกหนังสือถึงหัวหนาหนวยงานของนักศึกษาเพื่อขออนุญาตพาไปสัมมนา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 10,140                         

จัดสัมมนานอกสถานที่ 

1.กําหนดหัวขอการสัมมนา  และบทบาทหนาที่ของนักศึกษา

1. คาใชสอย 4,760   บาท

2.ทําหนังสือถึงหัวหนาหนวยงานของนักศึกษาเพื่อขออนุญาตพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
3.ติดตอรถเชา และไปศึกษาดูงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,260                           

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

1.ติดตอโรงเรียนที่ตองการ และสงหนังสือขออนุญาตเขาชมโรงเรียน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ........3..............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ ........ 2.6,2.7..............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ........ 1.6,3.5..............

กระแสเศรษฐกิจของสังคมไทยในปจจุบันมุงเนนการแขงขันและเปนสังคมของการบริโภค  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชนที่ตองมุงเนนการแขงขันการผลิตและบริโภคทรัพยากรตาง ๆ กระทบตอวิถีชีวิตที่ตองตอสู แขงขันสูง  ปญหาทางสังคมตามมา
หลาย ๆ ดาน  สํานักงานคณะกรรมกรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) จึงมุงขับเคลื่อนปรัญชาเศรษฐกิจใหกับประชาชนทุก
ระดับ  ซ่ึงครูและบุคลากรทางการศึกษานับเปนองคประกอบที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนปรัชญาแนวคิด สูนักเรียน  ชุมชน  และองคกร
ของตนเอง  โดยผานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  ดังน้ัน การเสริมสรางความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการและเศรษฐกิจพอเพียง สูการสอน จึงเปนสิ่งที่ควรเพิ่มศักยภาพใหกับบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน

4. วัตถุประสงค
4.1  เพื่อเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรใหกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน
4.2 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําความรูไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาหรือหนวยงานของตนเอง

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

6-2-0107-11-10

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 15,000      

2. 5,000        

                   15,000                                                                5,000         
15,000                                                                      5,000                                

20,000                                                                                                                      

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน

 สัมมนาแลกเปลี่ยนรู

รวม

รวม 20,000                             

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

20,000                                                                      

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน

15,000                        15,000                        

 สัมมนาแลกเปลี่ยนรู 5,000                          5,000                          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 20,000              

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14

6.2 ระดับความสําเร็จของการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,200        คาตอบแทน

5,000        คาใชสอย
1. คาใชสอย   5,000 บาท

2,800        คาวัสดุ
1. คาวัสดุ   2,800  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2,000        คาวัสดุ

3,000        คาใชสอย
คาใชสอย                     3,000 บาท

    ผูเสนอโครงการ

(..คณะครุศาสตร..)
ตําแหนง....ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน.......

คาวัสดุ                       2,000 บาท

2.ทําเรื่องขออนุญาตและจัดเชิญวิทยากร
3.จัดการอบรมสัมมนา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 5,000                           งบดําเนินงาน

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

1.ประชุมเตรียมการจัดอบรมสัมมนา

งบดําเนินงาน 15,000                         งบดําเนินงาน

1. คาตอบแทน  7,200  บาท

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูบูรณาการ  ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.ทําเรื่องขออนุญาตและจัดเชิญวิทยากร
3.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................7,13,14
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ ......................9
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ......................6

พระราชบัญํญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี
มีเปาหมายที่จะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาในคณะครุศาสตร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เปนระบบ เปนเครื่องสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร
4.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของคณะครุศาสตร
4.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรใหสูมาตรฐานสากล

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร : KM สู LO
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................ต้ังเครือขายพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร ป พ.ศ. 2554

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร

3.  หลักการและเหตุผล

3-2-0101-12-11

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.3 ระดับควมสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและตรวจสอบ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 35,000      35,000     

2. 20,000     

3. 34,400     
4. 20,000      20,000     20,000     

                  55,000                        74,400                       55,000      
55,000                             74,400                           55,000                           

184,400                                                                                                              

 อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร : LO สู 
KM

 จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร

 ต้ังเครือขายพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
 จัดระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร
 ป พ.ศ.54

รวม

รวม 184,400                                                                 

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

184,400                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ต้ังเครือขายพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา 34,400                        34,400                      
 จัดระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร
 ป พ.ศ. 54

60,000                        60,000                      

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 184,400             

3
6.4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 3

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 รอยละความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 42
6.2 รอยละของคณะครุศาสตรที่ผานการรับรองการประกันคุณภาพภายใน 75

 อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร : LO สู 
KM

70,000                        70,000                      
 จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร 20,000                        20,000                      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000      คาตอบแทน

30,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย  30,000

20,000      คาวัสดุ
1. คาวัสดุ  20,000

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000        คาตอบแทน

10,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย 10,000 บาท

5,000        คาวัสดุ
1. คาวัสดุ  5,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. คาตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000                           งบดําเนินงาน

จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร

1..อบรมปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร
2. จัดทําฐานขอมูลพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร

งบดําเนินงาน 70,000                           งบดําเนินงาน

1. คาตอบแทนวิทยากร 20,000 บาท

1. จัดอบรมแก ผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป. บัณฑิต และปริญญาโท 
2.ประชุมปฏิบัติการการประกันคุณภาพ..

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร :KM สู LO



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000        คาตอบแทน

20,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย  20,000 บาท

9,400        คาวัสดุ

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000       คาตอบแทน

25,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย  25,000 บาท

25,000      คาวัสดุ

      ผูเสนอโครงการ

(.......คณะครุศาสตร........)
ตําแหนง.........รองคณบดีคณะครุศาสตร.........

1. คาตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท

1. คาวัสดุ  25,000 บาท

2. ปฏิบัติการตามระบบ และกลไการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประเมินผลระบบ และกลไการประกันคุณภาพการศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร ป พ.ศ.2554

1. สรางระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

1. คาตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท

1. คาวัสดุ  9,400 บาท

ต้ังเครือขายพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา

1. สรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประชุมปฏิบัติการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 34,400                           งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 60,000                           งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ........มิติ 4 ขอ 18......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ ....... องคประกอบที่ 2 ขอ 2.1......
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ........มาตรฐานที ่1 ขอที่ 1.3........

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พรอมทั้งใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai
qualification Framework for higher Education : TQF) โดยบัณฑิตตองมีคุณลักษณที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานของTQF

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร จํานวน 6 หลักสูตร ใหสอดคลองกับมาตรฐาน TQF
2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตรใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับมาตรฐานของหลักสูตร

5.1 กิจกรรม....พัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร ......................................................................................
5.2 กิจกรรม....พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค....................................................................................................

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค

3.  หลักการและเหตุผล

1-2-0101-13-12

คณะครุศาสตร มีบทบาทหนาที่ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 60,000      30,000     30,000     
2. 20,000      20,000     16,700     

                  80,000                        50,000                       46,700      
80,000                             50,000                           46,700                           

176,700                                                                                                              

 การพัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร
 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

รวม

รวม 176,700                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

176,700                                                                 

 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 56,700                        56,700                      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14

 การพัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร 120,000                      120,000                    

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 176,700             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมใหไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 20



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

45,000      คาตอบแทน
1. คาตอบแทน  45,000   บาท

15,000      คาใชสอย

60,000      คาวัสดุ
1. คาวัสดุ  60,000   บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. คาตอบแทน   7,200   บาท
40,000      คาใชสอย

1. คาใชสอย    40,000  บาท
9,500        คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ

(........คณะครุศาสตร......)
ตําแหนง........รองคณบดีคณะครุศาสตร..............

งบดําเนินงาน 56,700                           งบดําเนินการ
7,200                        คาตอบแทน

1. คาใชสอย  15,000   บาท

1. คาวัสดุ   9,500  บาท

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

1.การสํารวจ คนหา ความเปนอัตลักษณของบัณฑิตคณะครุศาสตร..................................................................
2.การใหความรู อบรม สงเสริม พัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณที่พึงประสงค....................................................
3.การสรางกลไกเพื่อปรับปรุงสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคใหยั่งยืน...............................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

พัฒนาหลักสูตรคณะครุศาสตร

1.การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร.....................................................
2.การดําเนินการจัดทําหลักสูตร..................................................................................................................
3.การประเมินผลการใชและการปรับปรุงหลักสูตร..........................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 120,000                         งบดําเนินการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ........มิติที่ 1 ขอ 3.2......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ ........องคประกอบที่ 2 ขอ 2.1.........
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ........มาตรฐานที ่1 ขอ 1.3 ............

มาตรฐานการอุดมศึกษา พรอมทั้งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai qualification 
Framework for higher Education : TQF) จิตวิทยาและการแนะแนวเปนหลักสูตรที่มีความจําเปนสําหรับครู ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการประกอบวิชาชีพครู ที่ทําหนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา นักจิตวิทยาและการ
แนะแนว  ปจจุบันมีความจําเปนยี่งที่จะตองไดรับการพัฒนาแบบมืออาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา 
ดานการศึกษา ดานอาชีพและการดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นใหอยางเปนสุข

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว ใหสอดคลองกับมาตรฐาน TQF

5.1 กิจกรรม....พัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว
5.2 กิจกรรม...พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว

3.  หลักการและเหตุผล

1-2-0102-13-13

คณะครุศาสตร มีบทบาทหนาที่ในการผลิตบัณฑิต  ใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับ

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมใหไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 20



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     
2. 30,000     

                                                     50,000                                        
                                        50,000                                                                 

50,000                                                                                                                

 การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและแนะแนว
 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

รวม

รวม 50,000                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

50,000                                                                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว 20,000                        20,000                      
 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 30,000                        30,000                      

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000               



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000      คาวัสดุ

10,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย   10,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,200        คาตอบแทน

10,000      คาวัสดุ
1. คาวัสดุ  10,000 บาท

12,800      คาใชสอย
1. คาใชสอย  12,800 บาท                    

ผูเสนอโครงการ

(........คณะครุศาสตร....)
ตําแหนง........รองคณบดีคณะครุศาสตร..........

1. คาตอบแทน 7,200  บาท

2.การใหความรู อบรม สงเสริม พัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณที่พึงประสงค....................................................
3.การสรางกลไกเพื่อปรับปรุงสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคใหยั่งยืน...............................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 30,000                           งบดําเนินงาน

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

1.การสํารวจ คนหา ความเปนอัตลักษณของบัณฑิตคณะครุศาสตร..................................................................

งบดําเนินงาน 20,000                           งบดําเนินงาน

1. คาวัสดุ  10,000 บาท         

พัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว

1.การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว.............................................
2.การศึกษาดูงานการจัดทําหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว.........................................................................
3.การจัดทําหลักสูตรและการประเมินผลการใชหลักสูตร..................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ...... มิติที่ 1 ขอ 3.2................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .......องคประกอบที่ 2 ขอ 2.1...............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ........มาตรฐานที่ 1 ขอ 1.3..............

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มาตรา 64 และมาตรา 65  ที่ไดกําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและการพัฒนาแบบเรียน  ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพ  วัสดุ อุปกรณ  และเทคโนโลยีเพอการศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนใหมการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  ผูใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ดังนั้น  สาขาวิชาจึงไดเสนอโครงการพัฒนาหลักสุตร ระดับปริญญาตรี  4 ป  ชื่อหลักสูตร " เทคโนโลยีการ 
ศึกษา "เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนบุคลากรทางดานผูผลิต ผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตระดับปริญญาตรี 4 ป  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมุงเนนเพื่อเปนบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อผลิตบุคลากรใหเปนผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ประชุมปฏิบัติการรางหลักสูตร
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................ประชุมเครือขายวิชาชีพเพื่อพิจารณาการราง
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................วิพากษรางหลักสูตร
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดทํารางหลักสูตรที่ผานกระบวนการวิพากษ
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................เสนอรางหลักสูตรเขาสูกระบวนการของมหาวิทยาลัย

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 5,000        
2. 10,000      
3. 25,000      
4. 5,000        
5. 5,000        

                   50,000                                                                                    
                                                                                  

50,000                                                                                                                      

 ประชุมเครือขายวิชาชีพเพื่อพิจารณาการราง
 วิพากษรางหลักสูตร
 จัดทํารางหลักสูตรที่ผานกระบวนการวิพากษ
 เสนอรางหลักสูตรเขาสูกระบวนการของมหาวิทยาลัย

รวม 50,000                              

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ประชุมปฏิบัติการรางหลักสูตร

 เสนอรางหลักสูตรเขาสูกระบวนการของมหาวิทยาลัย 5,000                          5,000                          
รวม 50,000                                                                       50,000                              

 วิพากษรางหลักสูตร 25,000                         25,000                        
 จัดทํารางหลักสูตรที่ผานกระบวนการวิพากษ 5,000                          5,000                          

 ประชุมเครือขายวิชาชีพเพื่อพิจารณาการราง 10,000                         10,000                        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000           

 ประชุมปฏิบัติการรางหลักสูตร 5,000                          5,000                          

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละ ของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมใหไดมาตรฐานตอหลักสูตรงทั้งหมด 20



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
3,000        คาวัสดุ

1. คาวัสดุ              3,000 บาท
2,000        คาใชสอย

1. คาใชสอย            2,000 บาท  

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

7,000        คาใชสอย
1. คาใชสอย      7,000  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
10,000       คาตอบแทน

1. คาตอบแทน 10,000 บาท
5,000        คาวัสดุ

10,000       คาใชสอย
1. คาใชสอย 10,000 บาท

1. คาวัสดุ        3,000  บาท

2........จัดประชุมวิพากษรางหลักสูตร
3.........ปรับปรุงรางหลักสูตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

....วิพากษรางหลักสูตร  (ที่ปรับปรุงจากการประชุมเครือขายวิชาชีพ)

1.......จัดทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิและเครือขายวิชาชีพ

ประชุมเครือขายวิชาชีพ (เทคโนโลยีการศึกษา) เพื่อพิจารณารางหลักสูตร

1....จัดทําหนังสือเชิญคณาจารยสาขาเทคโนโลยีการศึกษาภูมิภาคตะวันตก และภาคกลางเพื่อรวมประชุม

งบดําเนินงาน 5,000                               

3,000                         คาวัสดุ

2.....จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมพิจารณารางหลักสูตร
3......ปรับปรุงหลักสูตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 10,000                             

2......จัดประชุมคณะกรรมการ และปฏิบัติการรางหลักสูตร
3.......จัดทํารางหลักสูตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรและประชุมพิจารณาการรางหลักสูตร

1.....จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่จําเปนในการรางหลักสูตร

งบดําเนินงาน 25,000                             

1. คาวัสดุ  5,000 บาท



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
2,000        คาวัสดุ

3,000        คาใชสอย
1. คาใชสอย  3,000  บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
2,000        คาวัสดุ

3,000        คาใชสอย
1. คาใชสอย   3,000 บาท 

ผูเสนอโครงการ

(......คณะครุศาสตร......)
ตําแหนง....ประธานสาขาเทคโนโลยีการศึกษา......

1. คาวัสด ุ 2,000 บาท

รายละเอียดคาใชจาย

2..เสนอรางหลักสูตรผานระดับสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
3..จัดทําเอกสารหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอ สกอ.

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

..เสนอรางหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

1.เสนอรางหลักสูตรผานระดับคณะและสภาวิชาการ

งบดําเนินงาน 5,000                               

งบดําเนินงาน 5,000                               

...จัดทํารางหลักสูตรที่ผานกระบวนการวิพากษ

1...จัดประชุมคณะกรรมการรางหลักสูตร

1. คาวัสดุ  2,000 บาท

2....สังเคราะหประเด็นวิพากษรางหลักสูตร
3.....ปรับปรุงจัดทําเอกสารรางหลักสูตรเพื่อนําเสนอเขาสูกระบวนการของมหาวิทยาลัย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่........มิติที ่4 ขอ 17.............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่....... องคประกอบที่ 2 2.6, 2.7..............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่........มาตรฐานที ่1 ขอ 1.1,1.2,1.3..............

บุคลิกภาพความเปนครูมีคุณลักษณะ 3 ดาน  ประกอบดวย ดานบุคลิกลักษณะ  ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรมความรู  ซึ่งทั้ง
3. ดาน  มีความจําเปนอยางย่ิงตอวิชาชีพครู  เพราะครูตองทํางานประสานกับบุคคลหลายฝาย  นอกจากนี้ยังตองมีคุณลักษณะพิเศษ
เกี่ยวกับความเปนผูนําดานความรูพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร  จึงมุงสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตน
ไดอยางเต็มที่โดยผานกิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการพื้นฐานเพื่อการเรียนรู  ซึ่งเนนองคความรูของความเปนครูทั้งดานรางกาย 
สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เพื่อบังเกิดผลดีตอตนและสังคมโดยรวม

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองดานความรูพื้นฐานความเปนครูเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร  ไดอยางผสมกลมกลืน
2. เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจ  เชื่อมั่นในตนเอง  มีเจตคติและคานิยมที่ดีตอวิชาชีพครู
3. เพื่อใหนักศึกษา เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  ความมีระเบียบ  วินัย  และมีคุณภาพตลอดจนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนให

แกสวนรวม

5.1 กิจกรรม......จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู...........................................................................

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
1-2-0101-15-15



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.2  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะที่กําหนด

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 84,500      

                  84,500                                                                               
                                                                                

84,500                                                                                                                  

 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู

รวม

รวม 84,500                             

84,500                             

84,500                             

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                        

6.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 72

 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู 84,500                        84,500                        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 84,500              

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพครู การทองเทียว อาหารและเทคโนโลยี 7
เพิ่มข้ึน 82



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

18,000      คาตอบแทน
1. คาตอบแทน        18,000   บาท

59,500      คาใชสอย

7,000        คาวัสดุ
1. คาวัสด ุ                7,000    บาท                

ผูเสนอโครงการ

(........คณะครุศาสตร..........)
ตําแหนง...........คณบดีคณะครุศาสตร..................

งบดําเนินงาน 84,500                        งบดําเนินงาน

1. คาใชสอย          59,500   บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู

1.จัดอบรมนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที ่1  จํานวน 170 คน 
2.อบรมพื้นฐานวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  และคอมพิวเตอร จํานวน 5 วัน
3.สรุป/ประเมินผล/รายงานผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาอัตลักษณความเปนครู  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .......4.1.2,6,17.
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ........ 2.10
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ........4.3

อัตลักษณเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป  คลายคลึง  และเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นทําใหเขาใจและรับรูวาเราเปนใคร คนอื่นเปนใคร
โดยอาศัยสังคมที่สัมพันธกันเปนตัวสรางและสืบทอดอัตลักษณโดยมีจุดเนนลักษณะของตัวตน  ซึ่งรวมถึง สติปญญาคุณธรรม จริยธรรม
ตามประพฤติที่แสดงออก

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตระหนักถึงความสําคัญของอัตลักษณความเปนครูตองเปนคนเกง คนด ีมีความสุขทั้ง
ในระดับชุมชน  ประเทศ สังคมโลก การนําศาสตรทุกศาสตรมาบูรณาการเร่ืองราวความดีความงาม  การเสียสละ  การเปนผูนํา และผูตาม
ที่ด ี โดยการขับเคลื่อนนักศึกษาวิชาชีพครูใหมีหัวใจดวงเดียวกันนั่นคือ  ความดีความงามความเสียสละ  การเปนผูให มีคุณธรรมจริยธรรม
เปนหลักสําคัญ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความเปนเลิศทางวิชาการ
2. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาชมรมศิษยเกาคณะครุศาสตร
3. พัฒนาบุคลิกภาพความเปนครูของนักศึกษาและอาจารยผูสอนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
4. สรางเสริมทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. องคความรูรวมทุกสาระวิชาและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมเสริมความรูเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครู ชมรมศิษยเกา
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครูของนักศึกษาและอาจารยผูสอนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมเสริมสรางทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดกิจกรรมเปดโลกทรรศ พัฒนาวิชาชีพครู

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-2-0101-16-16



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 116,400    
2. 282,800    
3. 94,400      

4. 116,400    
5. 496,400    

                  116,400                       282,800                       707,200     

1,106,400                                                                                                          

 จัดอบรมเสิรมสรางทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ จัดกิจกรรมเปดโลกทรรศ พัฒนาวิชาชีพครู

รวม 116,400                          

 จัดอบรมเสริมความรูเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

 จัดกิจกรรมเปดโลกทรรศ พัฒนาวิชาชีพครู 496,400                     

งบแผนดิน เงินรายได

496,400                     
รวม 1,106,400                       1,106,400                       

282,800                          707,200                          

 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครูของนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

94,400                      94,400                      

 จัดอบรมเสิรมสรางทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ

116,400                     116,400                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครูชรมศิษยเกา
 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครูของนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 1,106,400              

6.3 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต รอยละ 80
6.4 รอยละของอาจารยที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รอยละ 90
6.5 จํานวนศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 90

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90
6.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา รอยละ 80

 จัดอบรมเสริมความรูเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 116,400                     116,400                     
 จัดอบรมเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครูชรมศิษยเกา 282,800                     282,800                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท)



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

32,400      คาตอบแทน
1. คาตอบแทน  32,400  บาท

24,000      คาวัสดุ

60,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย   60,000   บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

80,000      คาตอบแทน

102,800    คาวัสดุ

100,000    คาใชสอย

1. คาตอบแทน  80,000  บาท

1. คาใชสอย      100,000   บาท

2. แจงนักศึกษาเขารวมโครงการอบรม

8.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. คาวัสดุ   102,800  บาท        

1. ประชุมวางแผนและประชาสัมพันธโครงการ

3. เตรียมการอบรม
4.ตั้งคณะกรรมการ
5.ดําเนินการอบรม 
6.สรุป ประเมินผล
7. รายงานผลการดําเนินการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเสริมความรูเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

1. ประชุมวางแผนและประชาสัมพันธโครงการ
2. แจงนักศึกษาเขารวมโครงการอบรม
3. เตรียมการอบรม
4.ตั้งคณะกรรมการ
5.ดําเนินการอบรม จํานวน 3 วัน
6.สรุป ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

1. คาวัสดุ  24,000  บาท        

งบดําเนินงาน 116,400                         งบดําเนินงาน
งบรายจาย งบแผนดิน

จัดอบรมเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครู ชมรมศิษยเกา

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 282,800                         งบดําเนินงาน



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

32,400      คาตอบแทน
1. คาตอบแทน                      32,400    บาท

8,000       คาวัสดุ

54,000      คาใชสอย
1. คาใชสอย                           54,000   บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

32,400      คาตอบแทน

24,000      คาวัสดุ

60,000      คาใชสอย

2. แจงนักศึกษาเขารวมโครงการอบรม

6.สรุป ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

1. คาตอบแทน 32,400  บาท

1. คาใชสอย    60,000   บาท

1. ประชุมวางแผนและประชาสัมพันธโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3. เตรียมการอบรม
4.ตั้งคณะกรรมการ
5.ดําเนินการอบรม 

1. คาวัสดุ   24,000  บาท        

งบดําเนินงาน 116,400                         งบดําเนินงาน

จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครูของนักศึกษาและอาจารยผูสอนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

1. ประชุมวางแผนและประชาสัมพันธโครงการ

4.ตั้งคณะกรรมการ
5.ดําเนินการอบรม จํานวน 3 วัน
6.สรุป ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

1. คาวัสดุ                             8,000  บาท        

จัดอบรมเสริมสรางทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

งบดําเนินงาน 94,400                           งบดําเนินงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2. แจงนักศึกษาเขารวมโครงการอบรม
3. เตรียมการอบรม



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

43,200      คาตอบแทน

400,200    คาวัสดุ

53,000      คาใชสอย

ตําแหนง....คณบดีคณะครุศาสตร..................
ผูเสนอโครงการ

1. คาวัสดุ                           400,200  บาท        

จัดกิจกรรมเปดโลกทรรศ พัฒนาวิชาชีพครู

3.จัดกิจกรรมเปดโลกทรรศพัฒนาวิชาชีพครู

4.สรุปประเมินผลโครงการ
5.รายงานผลการดําเนินการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(......ดร.วิวัฒน  วรวงษ.....)

1. ประชุมวางแผนและประชาสัมพันธโครงการ
2.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

1. คาตอบแทน                      43,200   บาท

1. คาใชสอย                           53,000   บาท

งบดําเนินงาน 496,400                         งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ...4.2.1,4.2.2...............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ ...4.1,4.2..................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ...2.1,2.2..................

ภูมิปญญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนมหาวิทยาลัยที่เช่ือมโยงภูมิปญญาทองถ่ินไทยกับภูมิปญญาสากล 
บูรณาการมิติทางวัฒนธรรม กับกระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการทางวิชาการ  สรางความเขมแข็งและ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการประกอบอาชีพ โดยมีทิศทางการพัฒนาใหเปนสถาบันแหงคุณภาพ (Quality Institute) 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม   มีมาตรฐานสากล  ทั้งดานวิชาการและดานบริหารจัดการ เปนสถาบันแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) ที่มีการพัฒนา  อยางตอเน่ือง  มีการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  สอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินและสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ และเปนสถาบันที่ทําหนาที่เปน “คลังปญญาของทองถ่ิน”  

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย

5.1 กิจกรรม....อบรมพัฒนาทักษะการทํางานวิจัย...................................................................................................................
5.2 กิจกรรม....เผยแพรผลงานวิจัย......................................................................................................................

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการจัดการองคความรูคณะครุศาสตร

3.  หลักการและเหตุผล

1-5-0101-21-17

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  เปนแหลงเรียนรู  วิจัย  คลังปญญา  ศูนยการเรียนรู

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 27,000
6.2 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 4



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 46,650      46,650     
2. 50,000     50,000     

                  46,650                        50,000                       96,650      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

93,300       งบดําเนินงาน
93,300      คาใชสอย

คนละ 18,660 บาท
1. ทุนสนับสนุนคณาจารย จํานวน 5 คน

อบรมการพัฒนาทักษะการทํางานวิจัย

1.การพัฒนาโจทยวิจัย.................................................................................................................................
2.การประเมินเคาโครงการวิจัย เพื่อใหทุนสนับสนุน........................................................................................
3.คณะกรรมการกํากับทิศทางงานวิจัย..........................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

46,650                             50,000                           96,650                           
193,300                                                                                                              

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

 อบรมพัฒนาทักษะการทํางานวิจัย
 เผยแพรผลงานวิจัย

รวม

รวม 193,300                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

193,300                                                                 

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
93,300                        93,300                      

 เผยแพรผลงานวิจัย 100,000                      100,000                    

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 193,300             

 อบรมการพัฒนาทักษะการทํางานวิจัย



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

100,000     คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ

(........คณะครุศาสตร.....)
ตําแหนง........รองคณบดีคณะครุศาสตร..........

งบดําเนินงาน 100,000                         งบดําเนินงาน

2.ตีพิมพวารสารคณะครุศาสตร..................................................................................................................
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เผยแพรผลงานวิจัย

1.วิพากษผลงานวิจัย................................................................................................................................

1. คาวัสดุ    100,000  บาท



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรประจําคณะครุศาสตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .... มิติที่ 4 ขอ 15..................  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .... องคประกอบที่ 2 ขอ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ..... -.................

ทรัพยากรของการบริหาร  4  Ms ไดแก Man  (คน)  Money (เงิน) Material (วัสดุอุปกรณ) และ Management (การจัดการ)
ผูบริหารถือวา Man (คน) เปนทรัพยากรทางการบริหารที่มีความสําคัญที่สุด  ซึ่งจะเห็นไดวา  ผูบริหารทุกระดับจะใหความสําคัญ เร่ือง
การพัฒนาบุคลากร  ถือเปนนโยบายที่สําคัญ  ดังนั้น  การพัฒนาบุคลากรประจําคณะครุศาสตร ดวยวิธีการประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน จึงเปนภาระกิจที่สําคัญดานหนึ่งของการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรู วิทยาการใหมๆ  ใหกับบุคลากร
และสามารถนํามาประยุกตใชในการสอนและปฏิบัติงาน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําคณะครุศาสตร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม  อบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ระดับความจําเปนของการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 33,000      200,000     33,000      

                   33,000                           200,000                         33,000        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

266,000      

1. คาใชสอย   266,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

(............คณะครุศาสตร.................)
ตําแหนง...หัวหนาสํานักงานคณบด.ี.....

งบดําเนินงาน งบดําเนินการ
266,000                         คาใชสอย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

200,000                           33,000                             
266,000                                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม  อบรม สัมมนา  และศึกษาดูงาน

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร

 จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม  อบรม สัมมนาและศึกษาดู
งาน

รวม 33,000                             

รวม 266,000                           266,000                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                        

 จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม  อบรม สัมมนาและศึกษาดู
งาน

266,000                      266,000                      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 266,000         



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่ 8 กันายน 2553 งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน  นาคจั่น) (.............................................................)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
3. วิสัยทัศน 

สรางความม่ันคงใหแกชุมชนและสังคมดวยการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
คํานิยาม 

ความม่ันคง  หมายถึง  การดํารงชีวิตท่ีมีความสุขท่ีใชความรูและปญญาเปน
พื้นฐานทําใหชีวิตย่ังยืนและกาวหนาในบริบทวัฒนธรรมไทย 

ชุมชนและสังคม  หมายถึง  ทองถิ่นและประเทศชาติ ท่ีไดรับการพัฒนาถายทอด
องคความรู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

การศึกษา หมายถึงการถายทอดความรู ความคิด วัฒนธรรม ทักษะและ
ประสบการณเพื่อการดําชีวิต การประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเองและสังคม 

คุณภาพ  หมายถึงมาตรฐานท่ีกําหนดใหเปนท่ียอมรับและเช่ือถือในสังคมวิชาการ
และสังคมอื่นท่ีเกี่ยวของในระดับตางๆ 
 
4. พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑติท่ีมีคุณธรรมนําความรู และมีคุณภาพ  
2. สรางและพัฒนาองคความรู โดยเนนพัฒนาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาชีพ

ครู และการทองเท่ียว  
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  
4. สืบสานและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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5. ยุทธศาสตรหนวยงาน 
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการจัดการศึกษา 
2. การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ  
3. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
5. การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. การพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตและการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 

1. บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู 
มีความสามารถ  มีทักษะ
และประสบการณในการ
นําไปประกอบอาชีพ 
แกปญหาและพัฒนาสังคม 

1.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหคน
ในทองถ่ินไดเขาศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตรและสังคม ศาสตร
ตามความตองการ 

1.2 ผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานศักยภาพ
ของคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร วิชาชีพครู และ   
การทองเท่ียว  

1.3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
นักศึกษาของคณะฯ ใหเปนผูรอบ
รูในวิชาการท่ีหลากหลายทันสมัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม 

1.4 พัฒนาอาจารยใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ
สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปน
จุดเนนของมหาวิทยาลัย 

1.5 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
กับความตองการของตลาด และ
ความตองการของผูเรียน 

1.6 พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

1.7 พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะและ
ความสามารถเพื่อความพรอม ใน
การประกอบอาชีพ 

1.8 เพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1.9 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให

เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
1.10 สงเสริมความสัมพันธกับศิษยเกา

ในการสรางเครือขายบัณฑิต 
2. การวิจัยและพัฒนา
องคความรูเพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งทาง
วิชาการ 

2.1 มีงานวิจัย งานสรางสรรค
ดานวิชาการ ดานการ
พัฒนาทองถิ่นและสังคม 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
ของประเทศ 

2.1 พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ดานวิชาการ การพัฒนาดาน
มนุษยศาสตรและสังคม- ศาสตร 
วิชาชีพครู การทองเท่ียว และ
ทองถ่ิน 

2.2 สงเสริม สนับสนุนและผลักดันการ
ทําวิจัยของบุคลากรในคณะ 

     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

3. การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
และสังคม  

3.1 บริการวิชาการท่ี
สอดคลองกับชุมชนและ
สังคมโดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

3.1  สงเสริมคณาจารยใหบูรณาการ
การบริการวิชาการสูการเรียน 
การสอน 

3.2 สงเสริมชุมชนสูสังคมท่ีเขมแข็ง 
และยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
  

 

4.1 อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  

     ภูมิปญญาของทองถิ่น 
และเผยแพรสูสาธารณะ 
อยางตอเน่ือง 

4.1  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรมและเผยแพรความรู 

      สูสาธารณะ 
4.2  สงเสริมใหสาขาวิชาบูรณาการ

ศาสตรของแตสาขาวิชารวมกับ
การสืบสาน สรางสรรคศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

5. การเสริมสราง
หลักการบริหาร
จัดการท่ีดี 

 

5.1 องคกรมีการดําเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 สรางประสิทธิภาพการบริหาร
คณะฯ และสาขาวิชาแบบมีสวน
รวมของบุคลากรและประชาชน 

5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน 
การติดตาม และการประเมินผล
การดําเนินงานของคณะฯ 

5.3  พัฒนาประสิทธิภาพและการ
บริหารจัดการดวยการพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
      ดานกายภาพและเทคโนโลย ี
5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
 
5.5 บริหารจัดการการเงินและ

งบประมาณใหสามารถนํา 
      ทรัพยากรมาใชไดอยางเหมาะสม 
5.6 พัฒนาการบริหารจัดการความรู

เพื่อการพัฒนาคณะฯ 
5.7 พัฒนาการบริหารและจัดการความ

เสี่ยงของคณะฯ 
5.8 พัฒนาผูนําของคณะเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและดําเนินงานของ
คณะฯ 
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6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี และยุทธศาสตรหนวยงาน 

 

แผนบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยุทธศาสตรหนวยงาน 

นโยบายที ่3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1  

นโยบายการศึกษา 
 
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

  ค น ไ ท ย ทุ ก ก ลุ ม  ทุ ก วั ย  ไ ด รั บ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล 
ตั้ ง แต ร ะดั บปฐมวั ย  จนตลอดชี วิ ต  มี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ 
และเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศ
ในการเปนศูนยกลางการศึกษาฝกอบรม 
การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาครวมท้ัง
เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิต
บัณฑิตและพัฒนาการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและการจัดการศึกษา 

 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 

1. บัณฑิตมีคุณธรรมนํา
ความรู มีความสามารถในการ  
บูรณาการองคความรูระดับ
สากล สูการแกปญหาและ
พัฒนาสังคม 

1.1 บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู มี
ความสามารถ  มีทักษะและประสบการณ
ในการนําไปประกอบอาชีพ แกปญหาและ
พัฒนาสังคม 

2. มีระบบประกันคุณภาพ
การผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรท้ังหมดได
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4. ประชาชนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

5. แสวงหาองคความรูจาก
ชุมชนเพื่อเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

 
นโยบายที ่6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม 
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 6.1  
สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย

ตามแนวพระราชดํา ริ  การวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้ง
ง า นวิ จั ย ข้ั นพื้ น ฐ านแล ะ ง านวิ จั ย
ประยุกต 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งทางวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 
1. มีระบบเชื่อมโยง

เครือขายการวิจัยแหลงเรียนรู
ชุงชนกับหนวยงานท่ี 
รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย 

 

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 
2.1 มีงานวิจัย งานสรางสรรคดาน

วิชาการ ดานการพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 
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แผนบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยุทธศาสตรหนวยงาน 

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไป

ประยุกตใชในภาคการผลิต บริการ และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

2. มีงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตอบสนองตอ
สังคมและสอดคลองกับการ
พัฒนาและการแขงขันของ
ประเทศ 

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 
นโยบายการศึกษา 

 
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
      คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีด
ความสามารถ  ของประเทศในการเปน
ศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและ
พัฒนาในระดับภูมิภาค รวมท้ังเสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรู 
n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.4  
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง :  
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาไทย มีบทบาทในการเรียนรูและการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและ
สังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
1. สังคมและชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได: 

2. มีการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองตอความตองการ
ของสังคมและบูรณาการ ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

3. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม 
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาของทอง ถ่ินไดอยาง
ยั่งยืน และเผยแพรสูสากล 

4. เปนศูนยกลางขอมูล 
สารสนเทศและองคความรูดาน
ภูมิปญญาของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคม 
 
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
          3.1 บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับ
ชุมชนและสังคมโดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

 
ยุทธศาสตรที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 

4.1 อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ิน 
และเผยแพรสูสาธารณะ อยางตอเนื่อง 
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แผนบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยุทธศาสตรหนวยงาน 

นโยบายที ่8 การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 8.1 
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผนดิน 

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถ

อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ป ร ะ ช า ชน ร วม ท้ั ง ย ก ร ะ ดั บ คุณภ าพ
มาตรฐานและธรรมมาภิบาลเปนท่ียอมรับ
ของประชาชน 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
พัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให
ทันสมัยและเสริมสรางบุคลากรภาครัฐให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
เสริมสรางหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 4  การเสริมสราง
หลักการบริหารจัดการที่ด ี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 
1. องคกรมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี

5.1 องคกรมีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

2. องคกรมีความมั่นคง
พึ่งพาตนเองได 

3. บุคลากรไดรับการ
พัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

  
 
7. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน 
 
ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา

เปาหมาย 
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ 
พัฒนาการจัดการศึกษา 

1. แผนงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1. โครงการ บริหารงานสํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาและอาจารยที่
ใชวัสด ุครุภัณฑ และอาคาร 

 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษา 

 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ภาคเรียนที่ 2/2553 และ 
1/2554 

 
2 ภาค

การศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
- งบประมาณที่ใชในโครงการ 
2,129,934 บาท 

 
709.78/
นักศึกษา 

2. โครงการ บริหารงานสํานักงานคณบดี 
(คาสาธารณูปโภค + วัสดุ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- คํานวณนักศึกษาและอาจารย
ที่ใชวัสด ุ 

 
รอยละ 80 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษา 

 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ภาคเรียนที่ 2/2553 และ 
1/2554 

 
2 ภาค

การศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
- งบประมาณที่ใชในโครงการ 
186,205 บาท 

 
62.67/
นักศึกษา 

3. โครงการ พัฒนาหองดนตรีไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาที่ใชหองเรียน 

สัปดาหละ 
300 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

 
รอยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่  
1 

2 ภาค
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 
เปนเงิน 69,400  บาท 

234 / 
นักศึกษา 1 

คน 
4. โครงการ ปรับสภาพหองเรียนออกแบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 

- จํานวนนักศึกษาที่ใชหองเรียน 
สัปดาหละ 
300 คน 

ตัวชี้วัดระดับเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

 
รอยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 
1 

 
2 ภาค

การศึกษา 
ตัวชีว้ัดเชิงตนทุน 
- เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 
เปนเงิน 86,000 บาท 

286.66 บาท/
นักศึกษา 1 

คน 
5. โครงการ ศึกษาดูงานของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- บุคลาการสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เดินทางไปศึกษาดู
งาน 

 
90 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-  บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ที่ระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการศึกษาดูงาน 

ต.ค. 52 – 
ม.ค.53 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
- คาใชจายตอคน 

6,553.33 
บาท/คน 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

6. โครงการ ธรรมาภิบาลในการบริหาร - ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมารสัมมนา
บริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระดับ 3.51 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวม
ของบุคคลภายนอกในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 3.51 

-  ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมการจัดการ
ความรู  
- ความรูใหม  

ระดับ 3.51 
 
 

1 องคความรู 
7. โครงการ พัฒนาความรูนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
-  จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 
- จํานวนกิจกรรม 

250 คน 
 

3 กิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ระดับความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย 

ระดับ 3.51 
 
 
 

8. โครงการ พัฒานาศักยภาพในการจัด
การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 
- อาจารยที่สอนในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทุกคน 

 
200 คน 

 
21 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม 
- รอยละของอาจารยที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม 

 
รอยละ 70 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
รอยละ 80 

9. โครงการ พัฒนาศักยภาพสาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

กิจกรรมที่ 1  รอยละของ
รายวิชาของสาขาวิชาพัฒนา
สังคมที่เปดสอนมีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย  

รอยละ 75 

กิจกรรมที่ 2  รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม  
จริยธรรมตอจํานวนนักศึกษา

รอยละ 75 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

ทั้งหมดของสาขาวิชาพัฒนา
สังคม 
กิจกรรมที่ 3  รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสาขาวิชา
พัฒนาสังคม  

ระดบัมาก 
(ระดับ 4) 

10. โครงการ พัฒนาสาขาการพัฒนา
ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- คณาจารยในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนทุกทานไดรับวัสดุ
อุปกรณในการบริหารจัดการ  
และการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 

ไมต่ํากวารอย
ละ 80 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- สาขาการพัฒนาชุมชนมีสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนรู ที่
ทันสมัยและมีคุณภาพในระดับด ี

ระดับดี 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ดําเนินงานตามระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 100 
 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
- ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณสามารถ
เบิกจายงบประมาณครบตามที่
ไดรับจัดสรร 

 
รอยละ 100 

 
 
 

11. โครงการ ศึกษาดูงานดานการแสดง - คณาจารยและนักศึกษาไดรับ
ความรูทางดานการแสดงเพิ่ม
มากขึ้น 

30 คน 

 - คณาจารย และนักศึกษา ไดรับ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ทางดานนาฏศิลป 

อยางนอย 5 
วิชา 

- นําองคความรูดานตางๆ ที่ได
รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
ทางดานนาฏศิลป 

อยางนอย 10 
ชุดการแสดง 

- สามารถตรวจสอบความ
ถูกตองของชุดการแสดงแบบ
มาตรฐานที่นํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนได 

อยางนอย 2 
ผลงาน 

- คณาจารยและนักศึกษา
สามารถตอยอดการสรางสรรค
ผลงานทางดานการแสดง 

30 คน 

12. โครงการ พัฒนาและจัดการศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา  

-  รอยละของรายวิชาของ
สาขาวิชาสังคมศึกษาที่เปดสอน
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

รอยละ 75 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

 -  รอยละของจํานวนครั้งในการ
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพในแตภาคการศึกษา 

รอยละ 75 

13. โครงการ จัดการศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

-  มีนักศึกษาไดรับประโยชน
จากโครงการนี้ 

จํานวน 832  
คน 

-  มีผลการประเมินความพึง
พอใจ 

คาเฉลี่ย 3.52 

-  ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -
พฤษภาคม 

54 
-  คาใชจายตอคน/ป 309.90  บาท/

ป 
14. โครงการ พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

- จํานวนการศึกษาดูงานของ
คณาจารย 

1 ครั้ง 

- จํานวนตํารา 10 เลม 

- จํานวนสื่อการสอน อุปกรณ
การสอนและวัสดุสํานักงาน 

3 ชิ้น 

- จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

80%ของ
นักศึกษาซึ่ง
ลงทะเบียน
เรียนในวิชาที่
จัดกิจกรรม 

- ผลการเรียนของนักศึกษา สอบผานตาม
เกณฑการ
วัดผล
การศึกษา 
80% ของ
นักศึกษาซึ่ง
ลงทะเบียน
เรียนในวิชาที่
จัดกิจกรรม 

15. โครงการ พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  

- มีนักศึกษาไดรับประโยชนจาก
โครงการนี ้

จํานวน  40  
คน 

- มีผลการประเมินความพึง
พอใจ 

  =  3.51 

-  ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 
ต.ค. 53 - 
ม.ค. 54 

-  คาใชจายตอคน/ป 
996.19 บาท/

ป 

x
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

16. โครงการ เสริมสรางความรูนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจนี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ  

 
14 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ระดับความรูทักษะทาง
ภาษาจีน 

 
 

17.โครงการ เผยแพรความรูดานศิลปะ
และการออกแบบสูชุมชน 

-  จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 
-  จํานวนโรงเรียนและหนวยงาน
ที่เขารวมจัดกิจกรรม 

รอยละ 80 
  

10 หนวยงาน 
-  นักศึกษาสามารถเผยแพร
ความรูความสามารถในงาน
ศิลปะและการออกแบบได 
-  จํานวนนักเรียนที่สมัครเขา
ศึกษาในสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

รอยละ 80  
 
 

เพิ่มขึ้นรอยละ 
20  
 

18. โครงการ เสริมสรางศักยภาพการ
เรียนการสอนดนตร ี

- มีนักศึกษาไดประโยชนจาก
โครงการนี ้

จํานวน 60 
คน 

- มีผลการประเมินความพึง
พอใจ 

ระดับ 3.51 

- ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 
 

ต.ค.53-ม.ค.
54 

- คาใชจายตอคน/ป 531.30บาท/
คน 

19. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ (ทท.) 

- นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณในการเปน
มัคคุเทศก 

ในระดับ 3.51 

- นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณในเกี่ยวกับทักษะ
ดานโรงแรม 

ในระดับ 3.51 

- สาขาวิชามีศักยภาพพรอม
สําหรับการบริการวิชาการและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ในระดับ 3.51 

20. โครงการ พัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 
- อาจารยที่สอนในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทุกคน 

 
130 คน 

 
21 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม 

 
รอยละ 70 

51.3=x
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

- รอยละของอาจารยที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
รอยละ 80 

21. โครงการ บริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (บัณฑิตศึกษา) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  
จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย  
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การเรียนการสอน 

 
95%  

ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย  ไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 
95%  

ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 
เวลาในการดําเนินโครงการ  
ตลอดปการศึกษา 

 
100%  

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : 
วัสด ุ อุปกรณตางๆที่ใชในการ
เรียนการสอน 

 
95% 

22. โครงการ บริหารจัดการสาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : 
จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย  
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การเรียนการสอน 

 
95%  

ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย   ได เ รี ยน รู อย า ง มี
ประสิทธิภาพ   

 
95%  

ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 
เ วล าในการดํ า เนินโครงการ  
ตลอดปการศึกษา 

 
100%  

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  : 
วัสดุ  อุปกรณตางๆที่ใชในการ
เรียนการสอน 

 
95% 

23. โครงการ การจัดการศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (โครงการความ
รวมมือ) 

-  มีนักศึกษาไดรับประโยชน
จากโครงการนี้ 

จํานวน 120  
คน 

- มีผลการประเมินความพึง
พอใจ 

คาเฉลี่ย 3.52 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

- ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -
พฤษภาคม 
54 

- คาใชจายตอคน/ป 1,826.67  
บาท/ป 

24. โครงการ บริหารศูนยภาษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี

- รอยละของนักศึกษาคณะ
มนุษยที่เขาใชบริการคนควา
ดวยตนเอง 

รอยละ 70 

- จํานวนอาจารยที่เขามาใช
สถานที่และสื่อการเรียนการสอน 

รอยละ 70 

- ปฏิบัติโครงการภายใน
ชวงเวลา 1 ต.ค. – 30 ก.ย.54 

ภายใน 12 
เดือน 

     2. แผนงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของคณะฯ และสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- โครงการ ฐานขอมูลในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการอบรมบุคลากรและ
นักศึกษามีความรูความเขาใจใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการจัดทํา SAR ของ
คณะฯ และสาขาวิชา 
- โครงการสัมมนา SAR หลัง
การตรวจประเมิน 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

 
 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของบุคคลากรที่
ทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีตอฐานขอมูล 
- ความพึงพอใจของอบรม
บุคลากรและนักศึกษาที่เขารับ
การอบรม 
- ความพึงพอใจของบุคคลากรที่
ทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาตอการดําเนินงาน
จัดทํา SAR  
- ความพึงพอใจของบุคคลากรที่
ทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาตอการสัมมนา SAR 
หลังการตรวจประเมิน 

 
ที่ระดับ 3.51 

 
 

ที่ระดับ 3.51 
 
 

ที่ระดับ 3.51 
 
 
 

ที่ระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554 (โครงการ 
ฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

1ป งบ 
ประมาณ 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554 (โครงการอบรม
นักศึกษามีความรูความเขาใจใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554 (โครงการจัดทํา 
SAR ของคณะฯ และสาขาวิชา) 
-1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554  (โครงการ
สัมมนา SAR หลังการตรวจ
ประเมิน) 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ   

 
198,460  
บาท 

     3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

 

1.โครงการ นักศึกษานักวิชาการ 
(คุณลักษณะท่ีพึงประสงค) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาเขารวมงาน
วิชาการ 

 
10 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา
เขารวมงานวิชาการ 

 
ที่ระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
-  1 ตุลาคม 2553  ถึง 30 
กันยายน 2554 (รวมงาน
วิชาการ) 

 
1 ปงบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- โครงการใหทุนสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมงานวิชาการ    

 
50,000  บาท  

2. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
1. โครงการอบรมอาจารยผูสอน
เรื่อง การจัดทํา มคอ. 3  และ 
มคอ. 5  
2. โครงการอบรมอาจารยผูสอน
เรื่อง วิธีสอน และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
3. โครงการแนะแนวการศึกษา 
4. โครงการจัดทําวารสารมนุษย
สังคมปริทัศน 

 
1 โครงการ 

 
 

1 โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
2 ฉบับ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอบรมเรื่อง การจัดทํา 
มคอ3  และ มคอ 
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการโครงการอบรมอาจารย

 
ที่ระดับ 3.51 

 
 

ที่ระดับ 3.51 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

ผูสอนเรื่อง วิธีสอน และการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอน 
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการแนะแนวการศึกษา 
- ความพึงพอใจของผูอาน
วารสารคณะมนุษยสังคม
ปริทัศน 

 
 
 

ที่ระดับ 3.51 
 

ที่ระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
-  พฤศจิกายน 2553 ( อบรม
อาจารยผูสอนเรื่อง การเขียน 
มคอ. 3  และ มคอ. 5) 
-  พฤศจิกายน 2553 (อบรม
อาจารยผูสอนเรื่อง วิธีสอน และ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน) 
-  1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554 (โครงการแนะ
แนวการศึกษา) 
-  1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554 (โครงการจัดทํา
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน) 

 
1 วัน 

 
 

1 วัน 
 
 
 

1 ปการศึกษา 
 

1 ปการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
1.  โครงการอบรมอาจารย
ผูสอนเรื่อง การจัดทํา มคอ3  
และ มคอ             
2.  โครงการอบรมอาจารย
ผูสอนเรื่อง วิธีสอน และการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอน  
3.  โครงการแนะแนวการศึกษา  
4.  โครงการจัดทําวารสาร
มนุษยสังคมปริทัศน   

 
60,000 บาท 

 
 

60,000 บาท 
 
 
 

54,061 บาท 
90,000 บาท 

3. โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาและศิษยเกา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และผูสนใจที่เขา
รวม 

 
300 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการตอกิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที่ 1/2554 

 
1  วัน 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ  40,000  บาท 

 
133 บาท / 

คน 

4. โครงการ บริการขอมูลขาวสารแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนสาขาวิชาที่ใชบริการ 

 
11 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 2/2553  - 1/2554 

 
1  ป

การศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ  30,000  บาท 

 
227 บาท / 
สาขาวิชา / 
เดือน 

5. โครงการ ทุนเรียนดี กิจกรรมเดน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน
เรียนด ี
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน
กิจกรรมเดน 

 
11  
 

11  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจตอ
กิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที่ 1/2554 

 
1  ภาค
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ  45,000  บาท 

 
2,045 บาท / 

คน 

6. โครงการ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่
จะสําเร็จการศึกษา 
- จํานวนศิษยเกาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และผูสนใจ 

 
240   

 
 
 

60 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที่ 1/2554 

 
1  วัน 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ  40,000  บาท 

 
133 บาท / 

คน 

7. โครงการ พัฒนาศักยภาพสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

 
22 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที่ 2/2553  และ 
1/2554   

 
2 ภาค

การศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ  30,000  บาท 

 
682 บาท / 
คน / กิจกรรม 

8. โครงการ สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนสาขาวิชาที่นักศึกษา
เขารวมกิจกรรม 

 
11 สาขาวิชา / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

 
3.51 / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที่ 2/2553  และ 
1/2554   

 
2 ภาค

การศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ  70,000  บาท 

 
1,273 บาท / 
สาขาวิชา 
/ กิจกรรม 

9. โครงการ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนอาจารยที่ปรึกษา 
- จํานวนคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติงานอาจารยที่ปรึกษา 

 
70 
140 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความรูความเขาใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 2/2553 – 1/2554   

 
1  ป

การศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ  45,000  บาท 
 

 
643 บาท / 

คน 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

10. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม    
2. จํานวนกิจกรรม   

156 คน 
 

2 โครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ระดับความรู  ทักษะ  และ
คุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย 

 
ระดับ 3.51 

 
 

11. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

 
200 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม 

 
รอยละ 70 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
รอยละ 80 

12. โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

- นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
การศึกษาดูงาน 
- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาม
รอยไทย 

87 คน  
 

60 คน  

-มีผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับ 3.51 
-ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 
 

ไตรมาส 1 
และ ไตรมาส 

3  
13. โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
-  นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนเขารวมกิจกรรม 

ไมต่ํากวารอย
ละ 80 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจ 
และคุณนิสัยของนักพัฒนา 

ระดับด ี
 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ดําเนินงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 100 
 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
-  ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณสามารถ
เบิกจายงบประมาณครบตามที่
ไดรับจัดสรร 

รอยละ 100 
 
 
 

14. โครงการ วัฒนธรรมสัญจร (นาฏยการ
แสดง) 

-  ผูเขารวมโครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
 

100 คน 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

-  ความพอใจของผูเขารวม
โครงการ (จากแบบประเมิน) 

ไมต่ํากวารอย
ละ๗๐ 

-  ความรูและทักษะที่ไดรับของ
ผูเขารวมโครงการ 

ไมต่ํากวารอย
ละ๗๐ 

-  นักศึกษาไดฝกฝนการจัด
ความสามารถในการจัดการ
แสดง 

30 คน 

-  จํานวนของโรงเรียนและ
สถาบันที่มีการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 

ไมต่ํากวา 10 
โรงเรียน  

15. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา  

- รอยละของนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสรางความเปน
ครูสังคมศึกษา 

รอยละ 75 

- รอยละของนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาการเพิ่ มพูน
ความรูสําหรับนักศึกษาวิชาเอก
สังคมศึกษา 

รอยละ 75 

- รอยละของนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
ศึ ก ษ า ดู ง า น เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสบการณนอกหองเรียน
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

รอยละ 75 

- รอยละของนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
ส ง เ ส ริ มปลู กฝ ง จิ ตอ าสา ใน
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

รอยละ 75 

- รอยละของนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
สัมมนาปจฉิมนิเทศนักศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา 

รอยละ 75 

16. โครงการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

-  มีนักศึกษาไดรับประโยชน
จากโครงการนี้ 

จํานวน 832  
คน 

-  มีผลการประเมินความพึง
พอใจ 

คาเฉลี่ย 3.51 

-  ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -
พฤษภาคม 
54 

- คาใชจายตอคน/ป 341.05  บาท/
ป 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

17. โครงการ พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบัณฑิตของสาขาวิชา
นิติศาสตร 

-  จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม (ทุกกิจกรรมรวมกัน) 

100 คน 

-  จํานวนโครงการที่นักศึกษา
เสนอ 

1 โครงการ 

-   จํานวนนักศึกษาที่ผานเกณฑ
การวัดผลหลักสูตร DL 101 

5 คน 

-   ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม 

80% ของ
ผูเขารวม
กิจกรรม 

18. โครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
-  จํานวนนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม  

 
40  คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีทักษะในการจัด
หองสมุดใหมีชีวิต 

 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 

 
ต.ค. 53 –  
ม.ค . 54 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  
- คาใชจายตอคน/ป 

 
787.81 บาท / 

คน 
19. โครงการ ภาษาจีนเพื่อนอง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

-  จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ  

 
14 คน  

ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
- ระดับความสามารถและความ
รับผิดชอบ  

 
 

20. โครงการ พัฒนาความรูและศักยภาพ
ของนักศึกษา ดานศิลปะและการออกแบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
-  จํานวนนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม  

 
รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีวิธีคิดที่ดีและ
สามารถนําความรูไปประยุกตใช
ได 

 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 

 
ต.ค. 53 –  ก.ย. 

54 
21. โครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
สาขาวิชาดนตร ี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
- นักศึกษารวมโครงการ 

จํานวน 60 
คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
- นักศึกษาที่รวมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

 

51.3=x

51.3=x

51.3=x

51.3=x
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

ตังชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาทํากิจกรรมโครงการ 

ต.ค.53-ม.ค.
54และก.พ.-
พ.ค.54 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  
- คาใชจายตอคน/ป 

468.70 บาท/
คน 

22. โครงการ พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการ
จัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

- นักศึกษามีศักยภาพและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึน้ 

ในระดับ 3.51 

-  นักศึกษามีความพรอมในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

ในระดับ 3.51 

-  นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีใน
งานบริการ 

ในระดับ 3.51 

23. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม 

 
130 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม 

 
รอยละ 70 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
รอยละ 80 

24. โครงการ สัมมนาการจัดทําแผนและ
ติดตามความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : 
-  จัดการสัมมนา  เร่ือง  การจัดทํา
แผนและติดตามความกาวหนา
ของการทําวิทยานิพนธ  ของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
จํานวน  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  วัน 

 
90%  

ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : 
-  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสต
ร ม ห า บั ณ ฑิ ต   ส า ข า วิ ช า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ   มี แ ผ น ก า ร
ดําเนินการและมีความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธ  และสําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลา   

 
90%  

ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 

25. โครงการ พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  : 
1. จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย  ที่ไป
ศึกษาดูงาน 
 

 
90%  

ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

2. จัดการสัมมนา  เร่ือง  การ
จัดทําแผนและติดตาม
ความกาวหนา  ของการทําภาค
นิพนธ/วิทยานิพนธ  ของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
จํานวน  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  วัน 
โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ  
จํานวน  40  คน 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  : 
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และคณาจารย  ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการองคการบริหาร
สวนตําบลจากประสบการณจริง 
2. นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
จํานวน 40 คน  มีแผนการ
ดําเนินการและมีความกาวหนาใน
การทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ 
และสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลา   

 
 

90%  
ของจํานวน 
นศ.ทั้งหมด 

26. โครงการ พัฒนาการคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
(โครงการความรวมมือ) 

-  มีนักศึกษาไดรับประโยชน
จากโครงการนี้ 

จํานวน 120   
คน 

 -  มีผลการประเมินความพึง
พอใจ 

คาเฉลี่ย 3.51 

-   ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -
พฤษภาคม 
54 

-  คาใชจายตอคน/ป 760  บาท/ป 
4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู

สากล 

-    
  

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพ
พื้นฐานเพื่อการเรียนรู 

1. โครงการ เรียนดีตองมีเทคนิค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
1. โครงการอบรมทักษะการใช
คอมพิวเตอร 
2. โครงการอบรมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
3. โครงการอบรมทักษะการ
เขียนเชิงวิชาการ 
4. โครงการอบรมทักษะดาน
ภาษาและการคิดวิเคราะห (สอบ 
กพ ) 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

 
 



 24

ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

5. โครงการกิจกรรมเชิงวิชาการ 
6. โครงการเรียนรูกับ
ผูเชี่ยวชาญ 

1 โครงการ 
1โครงการ 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมทักษะการใช
คอมพิวเตอร 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมทักษะการเขียน
เชิงวิชาการ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมทักษะดานภาษา
และการคิดวิเคราะห(สอบ ก.พ.) 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกิจกรรมเชิงวิชาการ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญ 

 
ที่ระดับ 3.51 

 
 

ที่ระดับ 3.51 
 
 

ที่ระดับ 3.51 
 
 

ที่ระดับ 3.51 
 
 

ที่ระดับ 3.51 
 

ที่ระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
-  พฤศจิกายน (โครงการอบรม
ทักษะการใชคอมพิวเตอร) 
- ธันวาคม (โครงการอบรม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ) 
- มกราคม (โครงการอบรม
ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ) 
- กุมภาพันธ (โครงการอบรม
ทักษะดานภาษาและการคิด
วิเคราะห) 
- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554 (โครงการ
กิจกรรมเชิงวิชาการ) 
- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 
กันยายน 2554 (โครงการเรียนรู
กับผูเชี่ยวชาญ) 

 
18 ชม 

. 
2 วัน 

 
20 ชม. 

 
2 วัน 

 
 

1 ปงบ 
ประมาณ 

 
1 ปงบ 
ประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการทั้งหมด   

 
318,900  
บาท 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย/คณะ 

1. โครงการ พัฒนาอัตตลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานปริมาณ  
-  จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินงาน
เสร็จสิ้น 

 
4 กิจกรรม 

ดานคุณภาพ      
-  รอยละของความพึงพอใจของ
ผูเขารวม 

75.50 % หรือ
มากกวา 

ดานเวลา  
-  มีการดําเนินงาน 

ตลอดป
การศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
องคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทาง
วิชาการ 

 

  
        1. แผนงานพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

1. โครงการ พัฒนาองคความรูดวย
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนคณาจารยขอทุนเพื่อ
เขาอบรม สัมมนา หรือรวม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดาน
การวิจัย 
- จํานวนโครงการอบรมทักษะ
การทําวิจัย 
- จํานวน งานวิจัย ที่ไดรับทุน
ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
- จํานวนหนวยวิจัย 

 
5 คน 

 
 
 

1 โครงการ 
 

5 ชิ้น 
 

1 หนวย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเขาอบรม สัมมนา หรือ
รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานการวิจัย 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมทักษะการทําวิจัย 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัย 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการหนวยวิจัย 

 
ที่ระดับ 3.51 

 
 
 

ที่ระดับ 3.51 
 

ที่ระดับ 3.51 
 
 

ที่ระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 1 ตุลาคม 2553 – 30 
กันยายน 2554 (การเขาอบรม 
สัมมนา หรือรวมกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดานการวิจัย) 
- 1 ตุลาคม 2553 – 30 
กันยายน 2554 (ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโครงการอบรม
ทักษะการทําวิจัย)  

 
1 ปงบ 
ประมาณ 

 
 

1 ปงบ 
ประมาณ 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

- 1 ตุลาคม 2553 – 30 
กันยายน 2554 (รับทุนสนับสนุน
การทําวิจัย) 
- 1 ตุลาคม 2553 – 30 
กันยายน 2554 (หนวยวิจัย) 

1 ปงบ 
ประมาณ 

 
1 ปงบ 
ประมาณ 

  ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการทั้งหมด   

 
560,300  
บาท 

          2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

- 
    

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคม 
ถายทอดเทคโนโลยีทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน    

   1. แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม 

1. โครงการ บริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคมของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

ดานปริมาณ     
-  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมของสาขาวิชา 
ทุกสาขาวิชาในคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
12 สาขาวิชา 

ดานคุณภาพ    
-  รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการตอการ 
ดําเนินโครงการในภาพรวม 

  
    75.50 %  

ดานเวลา 
-  รอยละของโครงการของ
สาขาวิชาดําเนินการบริการตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดในแผนกล
ยุทธ 

 
     75.00% 

ดานตนทุน    
-  จํานวนงบประมาณตอจํานวน
อาจารยของคณะฯ 

 
20,000.- บาท 
ตอคน 

   2. แผนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 
  

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสราง
หลักการบริหารจัดการที่ดี 

 
  

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 

- 
  

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- อาจารยและเจาหนาที ่เขารับ
การอบรม ประชุมและสัมมนา 

         
89  คน 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- อาจารยและเจาหนาที่ ไดรับ
ความรูเพิ่มเติม 

 
ที่ระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการอบรม ประชุม
และสัมมนา 

 
ต.ค.53 – ก.ย.

54 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
- คาใชจายตอคน/ป 

 
7,000 บาท/

คน 
3. แผนงานบริหารงานกลาง

มหาวิทยาลัย 
- 

  
 



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. พัฒนางานบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2,316,140                                                                                 2,219,840    96,300                         2,316,140     

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,533,630             1,533,630 1,533,630     
จัดจางซอมวัสดุ ครุภัณฑ 646,210             646,210 646,210        
จัดซื้อครุภัณฑ 96,300             96,300    96,300         
บริการสาธารณูปโภค 40,000             40,000 40,000         

2. พัฒนาหองดนตรีไทย 69,400                                                                                               69,400                         69,400         
กิจกรรม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสาขาวิชาดนตรี 69,400             69,400    69,400         

3. ปรับสภาพหองเรียนออกแบบ 86,000                                                                                               86,000                         86,000         
กิจกรรม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองเรียนออกแบบ86,000             86,000    86,000         

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

589,800                                                                                 589,800                                    589,800        

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 589,800             589,800      589,800        

5. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

623,000                                                                                 623,000                                    623,000        

จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

623,000             623,000      623,000        

6. พัฒนาอัตตลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

184,500                                                                                 184,500                                    184,500        

จัดทําแผนพัฒนาอัตตลักษณของคณะฯ 5,500             5,500 5500
รวบรวมวัสด ุอุปกรณ องคความรู 
แหลงเรียนรูฯ

99,000             99,000 99000

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดแสดง เผยแพร แลกเปล่ียนองค
ความรูฯ

40,000             40,000 40000

อบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
การพัฒนาฯ

40,000             40,000 40000

7. งาน/โครงการ งานบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคมของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1,712,700             1,712,700                                  1,712,700                                                                         

กิจกรรม จัดทําแผนกลยุทธ 12,700 12,700        12,700                     
กิจกรรม ดําเนินการบริการวิชาการ 1,500,000 1,500,000    1,500,000                 
กิจกรรม จัดกิจกรรมใหความรูและ
แลกเปล่ียนการพัฒนาฯ

200,000 200,000      200,000                    

8. สงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาร 40,000                                                                                 40,000                                      40,000         

1. จัดสัมมนาบริหารความเส่ียงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

15,000             15,000        15,000         

2. จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
บุคคลภายนอกในการพัฒนา

15,000             15,000        15,000         

3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู 10,000             10,000        10,000         
9. พัฒนาองคความรูดวยงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

560,300                                                                                 260,300               300,000              560,300        

ใหทุนสนับสนุนในการแสวงหาความรู
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทําวิจัย

58,800             58,800        58,800         

อบรมทักษะการทําวิจัย 181,500             181,500      181,500        
ใหทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 300,000             300,000   300,000        
จัดตั้งหนวยวิจัย 20,000             20,000        20,000         

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพของคณะ
มนุษยศาสตร

184,400                                                                                 184,400                                    184,400        



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

ฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพการศึกษา 50,000             50,000        50,000         
อบรมบุคลากรและนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

70,000             70,000        70,000         

จัดทํา SAR ของคณะฯ และสาขาวิชา 30,000             30,000        30,000         

สัมมนา SAR หลังการตรวจประเมิน 34,400             34,400        34,400         
11. พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรฯ
50,000                                                                                 50,000                                      50,000         

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมงาน
วิชาการ

50,000             50,000        50,000         

12. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรฯ

264,060                                                                                 264,060                                    264,060        

อบรมอาจารยผูสอนเรื่อง การจัดทํา 
มคอ. 3  และ มคอ.5

60,000             60,000        60,000         

อบรมอาจารยผูสอนเรื่อง วิธีสอน และ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอน

60,000             60,000        60,000         

แนะแนวการศึกษา 54,060             54,060        54,060         
จัดทําวารสารมนุษยสังคมปริทัศน 90,000             90,000        90,000         

13. พัฒนาศักยภาพเรียนดีตองมีเทคนิค 318,900                         318,900        318,900         

กิจกรรม อบรมทักษะการใช
คอมพิวเตอร

60,000             60,000 60,000

กิจกรรม อบรมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ

50,000             50,000 50,000

กิจกรรม อบรมทักษะการเขียนเชิง
วิชาการ

60,000             60,000 60,000

กิจกรรรม อบรมทักษะดานภาษาและ
การคิดวิเคราะห (สอบ กพ )

50,000             50,000 50,000



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

กิจกรรมเชิงวิชาการ 30,000             30,000 30,000
กิจกรรม เรียนรูกับผูเชี่ยวชาญ 68,900             68,900 68,900

14. งาน/โครงการ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

40,000                                                                                 40,000                                      40,000         

กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม 40,000             40,000        40,000         
15. สนับสนุนบริการขอมูลขาวสารแก

นักศึกษาและศิษยเกา
30,000                                                                                 30,000                                      30,000         

จัดสงขอมูลผานบริการ SMS 30,000             30,000        30,000         
16. ทุนเรียนดี กิจกรรมเดน 45,000                                                                                 45,000                                      45,000         

ใหทุนการศึกษาเรียนดีกิจกรรมเดน 45,000             45,000        45,000         
17. สนับสนุนการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 40,000                                                                                 40,000                                      40,000         

อบรมความรูเก่ียวกับการสมัครงานและ
การสัมภาษณงาน

40,000             40,000        40,000         

18. พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา 30,000                                                                                 30,000                                      30,000         
อบรมการทํางานเปนทีมและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

20,000             20,000        20,000         

ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาอื่น

10,000             10,000        10,000         

19. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา

70,000                                                                                 70,000                                      70,000         

แขงกีฬาดอนขังใหญ 50,000             50,000 50,000
จัดบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม

5,000             5,000 5,000

จัดงาน Star  of  HUSS  2011 5,000             5,000 5,000

จัดงานถวายเทียนพรรษา 5,000             5,000 5,000
จัดงานลอยกระทง 5,000             5,000 5,000

20. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 45,000                                                                                 45,000                                      45,000         
อบรมอาจารยท่ีปรึกษา 30,000             30,000 30,000



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน
อาจารยท่ีปรึกษา

15,000             15,000 15,000

21. พัฒนาความรูนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย

94,040                                                                                 94,040                                      94,040         

ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอยาง 43,000             43,000 43,000
จัดกิจกรรมใหความรูดานวิธีการสอน
ภาษาไทย

28,200             28,200 28,200

บริหารจัดการวัสดุการเรียนการสอน 22,840 0.00 22,840 22,840
22. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาภษาไทย
82,960                                                                                 82,960                                      82,960         

จัดอบรมเสริมทักษะการใชชีวิตรวมกับผูอื่น 62,400             62,400 62,400
จัดกิจกรรมภาษาไทยรักษส่ิงแวดลอม 20,560 0.00 20,560 20,560

23. พัฒานาศักยภาพในการจัด
การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.)

106,260                                                                                 106,260                                    106,260        

1. ดําเนินการบริหารสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

20,000             20,000 20,000

2. ดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สาขาวิชา

5,000             5,000 5,000

3. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดานการมีวินัยสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

51,000             51,000 51,000

4. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมี
ประสบการณใหแกนักศึกษาและศิษย
เกาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15,260             15,260 15,260

5. ศึกษาดูงาน 10,000             10,000 10,000
6. จัดทําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 5,000             5,000 5,000

24. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

93,740                                                                                 93,740                                      93,740         



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 10,000             10,000 10,000

จัดอบรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรม
โดยใชภาษาอังกฤษ

20,000             20,000 20,000

จัดตั้งชุมนุมพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

5,000             5,000 5,000

จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 58,740             58,740 58,740

25. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
สังคม

53,130                                                                                 53,130                                      53,130         

จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสาขา
พัฒนาสังคม

30,130             30,130 30,130

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคม

18,000             18,000 18,000

จัดอบรมความรูการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม

5,000             5,000 5,000

26. พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาพัฒนา
สังคม

46,870                                                                                 46,870                                      46,870         

กิจกรรม ศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนา
สังคม

43,870             43,870 43,870

กิจกรรม ตามรอยไทย 3,000             3,000 3,000
27. งาน/โครงการ พัฒนาสาขาการ

พัฒนาชุมชน
90,320                                                                                 90,320                                      90,320         

ดําเนินการบริหารสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 30,320             30,320 30,320
จัดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสราง
ทักษะการพัมนาชุมชน

35,000             35,000 35,000



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดทําส่ือการอบรมใชคอมพิวเตอรใน
การเรียนการสอน

5,000             5,000 5,000

จัดทํานวัตกรรมการเรียนรูทักษะจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20,000             20,000 20,000

28. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน

79,680                                                                                 79,680                                      79,680         

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพใหนักศึกษา
ใหมของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

25,000             25,000 25,000

ปจฉิมนิเทศใหนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ของ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

5,000             5,000 5,000

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
แผนของนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน

29,680             29,680 29,680

จัดศูนยการเรียนรูพัฒนาชุมชน 10,000             10,000 10,000
จัดอบรมความสามารถในการดูแล
ผูสูงอายุ (อาสาฯ กาชาด)

10,000             10,000 10,000

29. พัฒนางานดานการจัดการแสดง
กิจกรรม

37,190                                                                                 37,190                                      37,190         

ประชุมวางแผน ส่ิงท่ีจะไปศึกษาและ
ความรูไดรับจากการศึกษาดูงาน

1,000             1,000 1,000

เดินทางไปศึกษาดูงานการแสดง 31,190             31,190 31,190
จัดทํารายงานส่ิงท่ีไดรับจากการไป
ศึกษาดูงาน

5,000             5,000 5,000

30. สนับสนุนวัฒนธรรมสัญจร 32,810                                                                                 32,810                                      32,810         
จัดทําสูจิบัตรบรรยายประกอบการ
แสดง

1,000             1,000 1,000

จัดการแสดงทางดานวัฒนธรรม 30,310             30,310 30,310
ประเมินผลและสรุปโครงการ 1,500             1,500 1,500

31. งาน/โครงการ พัฒนาและจัด
การศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

137,080                                                                                 137,080                                    137,080        



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

ดําเนินการบริหารจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาสังคมศึกษา

60,000             60,000 60,000

ผลิตส่ือการเรียนการสอนคณาจารย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

50,000             50,000 50,000

นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 27,080 27,080 27,080

32. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา

120,920                                                                                 120,920                                    120,920        

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสรางความเปนครู
สังคมศึกษา

40,000             40,000 40,000

อบรมเสริมทักษะวิชาการเพิ่มพูน
ความรูสําหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคม
ศึกษา

10,000             10,000 10,000

ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณ
นอกหองเรียนนักศึกษาวิชาเอกสังคม
ศึกษา

40,000             40,000 40,000

อบรมสงเสริมปลูกฝงจิตอาสาใน
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

10,000             10,000 10,000

สัมมนาปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
สังคมศึกษา

20,920 0.00 20,920 20,920

33. งาน/โครงการ การจัดการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

257,840                                                                                 257,840                                    257,840        

ศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 109,200             109,200 109,200
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 17,400             17,400 17,400
ศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 52,800             52,800 52,800
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร

40,400             40,400 40,400

จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการสอน 38,040             38,040 38,040



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

34. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

283,760                                                                                 283,760                                    283,760        

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 57,000             57,000 57,000
จัดอบรมพัฒนาภาวะผูนําการสรางความ
สามัคคีใหนักศึกษาภาคปกติ

76,800             76,800 76,800

อบรมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
นักศึกษาปกติป 3 และป 4

27,600             27,600 27,600

จัดอบรมสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
ชุมชน

93,600             93,600 93,600

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000             20,000 20,000
จัดอบรมพัฒนาวิชาการ 8,760             8,760 8,760

35. พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร

74,380                                                                                 74,380                                      74,380         

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สาขาวิชานิติศาสตรใหสอดรับกับ
กระบวนการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา

13,000             13,000 13,000

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของ
คณาจารยในสาขาวิชานิติศาสตร

7,000             7,000 7,000

กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง 
“คุณธรรม – จริยธรรมของนัก
กฎหมาย” ประกอบวิชาหลักวิชาชีพ
นักกฎหมาย

4,600             4,600 4,600

กิจกรรม ทัศนศึกษาประกอบ
การศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน

17,800             17,800 17,800

ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชา
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย

31,980             31,980 31,980

36. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
บัณฑิตของสาขาวิชานิติศาสตร

65,620                                                                                 65,620                                      65,620         



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเพื่อ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง

14,000             14,000 14,000

อบรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองทางดานทรัพยสินทาง
ปญญา

9,700             9,700 9,700

ฝกวาความประกอบวิชาการวาความ
และศาลกิจกรรม จําลองโดยวิทยากร
พิเศษ

6,300             6,300 6,300

เตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย

17,020             17,020 17,020

เตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย

18,600             18,600 18,600

37. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

39,850                                                                                 39,850                                      39,850         

ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ
ของนักศึกษา

16,000             16,000 16,000

จัดอบรมใหความรูและเสริมทักษะทาง
วิชาชีพสารสนเทศศาสตร

20,300             20,300 20,300

บริหารจัดการเอกสารสาขาวิชาให
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

3,550             3,550 3,550

38. พัฒนาทักษะวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร

35,150                                                                                 35,150                                      35,150         

อบรมพัฒนาทักษะการจัดการงาน
เทคนิคและงานบริการ

25,150             25,150 25,150

อบรมพัฒนาทักษะการจัดหองสมุดให
มีชีวิต :    กิจกรรมสงเสริมการอาน

10,000             10,000 10,000



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

39. เสริมสรางความรูนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจึน

31,880                                                                                 31,880                                      31,880         

ศึกษาดูงานทางดานภาษาจีน 10,980             10,980 10,980
อบรมเสริมทักษะภาษาจีน 20,900             20,900 20,900

40. สนับสนุนการอบรมภาษาจีนเพ่ือ
นอง

28,120                                                                                 28,120                                      28,120         

อบรมภาษาจีนเพื่อนอง 28,120             28,120 28,120
41. เผยแพรความรูดานศิลปะและการ

ออกแบบสูชุมชน
79,700                                                                                 79,700                                      79,700         

จัดกิจกรรมศิลปะสัญจร 15,000             15,000 15,000
จัดนิทรรศการศิลปะ 44,700             44,700 44,700
จัดนิทรรศการแนะแนวเพื่อศึกษาตอ
ในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

20,000             20,000 20,000

42. พัฒนาความรูและศักยภาพของ
นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ

70,300                                                                                 70,300                                      70,300         

จัดคายสรางสรรคศิลปะ (Art Camp) 15,000             15,000 15,000
Survey of Art and Design 40,300             40,300 40,300
จัดกิจกรรมครอบครูและไหวครูชาง
ศิลปะ

15,000             15,000 15,000

43. เสริมสรางศักยภาพการเรียนการ
สอนดนตรี

31,880                                                                                 31,880                                      31,880         

กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุดนตรีไทย 16,880             16,880 16,880
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุดนตรีสากล 15,000             15,000 15,000

44. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรี

28,120                                                                                 28,120                                      28,120         

จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรีไทยดูงาน
นอกสถานท่ี

14,120             14,120 14,120



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรีสากลดูงาน
นอกสถานท่ี

14,000             14,000 14,000

45. พัฒนาการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ

123,290                                                                                 123,290                                    123,290        

ฝกปฏิบัตินอกสถานท่ีของนักศึกษา
แขนงธุรกิจทองเท่ียว

50,000 0 50,000 50,000

ฝกทักษะงานโรงแรม 30,000 0 30,000 30,000
46. จัดกิจกรรมพัฒนาสาขาวิชาใหมี

ศักยภาพเพื่อรองรับกับการบริการ
วิชาการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

43,290 0 43,290 43,290

47. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาและการ
จัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

108,710                                                                                 108,710                                    108,710        

ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

33,710 0 33,710 33,710

อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษา
และจิตสํานึกท่ีดีในงานบริการให
นักศึกษา

30,000 0 30,000 30,000

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ

20,000 0 20,000 20,000

การจัดวิทยากรบรรยายพิเศษใน
กิจกรรมการเรียนการสอน

25,000 0 25,000 25,000

47. พัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

95,630                                                                                 95,630                                      95,630         

ดําเนินงานบริหารสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

22,000             22,000 22,000

ดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สาขาวิชา

5,000             5,000 5,000



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดานการมีวินัยสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

38,000             38,000 38,000

จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมี
ประสบการณใหแก
นักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

15,630             15,630 15,630

ศึกษาดูงาน 10,000             10,000 10,000
ผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 5,000             5,000 5,000

48. พัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

84,370                                                                                 84,370                                      84,370         

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 10,000             10,000 10,000

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
วัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ

20,000             20,000 20,000

จัดทําชุมนุมพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

5,000             5,000 5,000

จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 49,370             49,370 49,370
49. พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (บัณฑิตศึกษา)
26,570                                                                                 26,570                                      26,570         

บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,000             10,000 10,000
จัดการเรียนการสอน 16,570             16,570 16,570

50. สนับสนุนการจัดทําแผนและ
ติดตามความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธ  ของนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(บัณฑิตศึกษา)

23,430                                                                                 23,430                                      23,430         



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

จัดการสัมมนาการจัดทํา
แผนและติดตามความกาวหนาของ
การทํา 
วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

23,430             23,430 23,430

51. พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.)

53,130                                                                                 53,130                                      53,130         

ดําเนินการบริหารจัดการสาขาวิชา 
รป.ม.

23,130             23,130 23,130

จัดการเรียนการสอน 30,000             30,000 30,000
52. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท

46,870                                                                                 46,870                                      46,870         

ศึกษาดูงาน 26,200             26,200 26,200
จัดการสัมมนการจัดทําแผนและ
ติดตามความกาวหนาของการทําภาค
นิพนธ/วิทยานิพนธ  ของนักศึกษา
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

20,670             20,670 20,670

53. พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (โครงการ
ความรวมมือ)

219,200                                                                                 219,200                                    219,200        

ศึกษาดูงานของนักศึกษาโครงการความ
รวมมือ(ทองถิ่น และตํารวจ)

109,200             109,200 109,200

ดําเนินการบริหารโครงการความรวมมือ
(ทองถิ่น และตํารวจ)

110,000             110,000 110,000



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

54. พัฒนาการคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
(โครงการความรวมมือ)

91,200                                                                                 91,200                                      91,200         

จัดแขงขันกีฬาโครงการความรวมมือ
(ทองถิ่นและตํารวจ)

38,400             38,400 38,400

จัดอบรมคุณธรรมโครงการความรวมมือ
(ทองถิ่นและตํารวจ)

52,800             52,800 52,800

55. พัฒนาบริหารศูนยภาษา 50,000                                                                                 50,000                                      50,000         

การบริหารจัดการและสงเสริมการ
เรียนการสอน

50,000             50,000 50,000

รวม 10,223,200     



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. พัฒนางานบริหารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

2,316,140               848,150      848,150                    748,060      748,060                    719,930      719,930      

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,533,630 513,850 513,850 513,850 513,850 505,930 505,930
จัดจางซอมวัสดุ ครุภัณฑ 646,210 225,000 225,000 221,210 221,210 200,000 200,000
จัดซื้อครุภัณฑ 96,300 96,300 96,300 0 0
บริการสาธารณูปโภค 40,000 13,000 13,000 13,000 13,000 14,000 14,000

2. พัฒนาหองดนตรีไทย 69,400               69,400        69,400                                                                                            
กิจกรรม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสาขาวิชาดนตรี 69,400 69,400 69,400

3. ปรับสภาพหองเรียนออกแบบ 86,000               86,000        86,000                                                                                            
กิจกรรม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองเรียนออกแบบ 86,000 86,000 86,000

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

589,800               589,800      589,800                                                                                          

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 589,800 589,800 589,800

5. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

623,000               200,000      200,000                    223,000      223,000                    200,000      200,000      

จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

623,000 200,000 200,000 223,000 223,000 200,000 200,000

6. พัฒนาอัตตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

184,500               104,500      104,500                    40,000        40,000                      40,000        40,000        

จัดทําแผนพัฒนาอัตตลักษณของคณะฯ 5,500 5,500 5,500
รวบรวมวัสดุ อุปกรณ องคความรู แหลงเรียนรูฯ 99,000 99,000 99,000
จัดแสดง เผยแพร แลกเปลี่ยนองคความรูฯ 40,000 40,000 40,000

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาฯ 40,000 40,000 40,000

7. งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1,712,700 12,700                      12,700        600,000                    600,000      1,100,000                  1,100,000    

กิจกรรม จัดทําแผนกลยุทธ 12,700 12,700 12,700
กิจกรรม ดําเนินการบริการวิชาการ 1,500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
กิจกรรม จัดกิจกรรมใหความรูและแลกเปลี่ยนการ
พัฒนาฯ

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000

8. สงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาร 40,000                                                         15,000        15,000                      25,000        25,000        
1. จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

15,000 7,500 7,500 7,500 7,500

2. จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

15,000 7,500 7,500 7,500 7,500

3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู 10,000 10,000 10,000
9. พัฒนาองคความรูดวยงานวิจัยและงานสรางสรรค 560,300               119,600      119,600                    321,100      321,100                    119,600      119,600      

ใหทุนสนับสนุนในการแสวงหาความรูเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการทําวิจัย

58,800 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

อบรมทักษะการทําวิจัย 181,500 0 181,500 181,500 0
ใหทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
จัดตั้งหนวยวิจัย 20,000 0 20,000 20,000 0

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพ
ของคณะมนุษยศาสตร

184,400                                                         184,400      184,400                                                

ฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพการศึกษา 50,000 50,000 50,000
อบรมบุคลากรและนักศึกษามีความรูความเขาใจใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

70,000 70,000 70,000

จัดทํา SAR ของคณะฯ และสาขาวิชา 30,000 30,000 30,000



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

สัมมนา SAR หลังการตรวจประเมิน 34,400 34,400 34,400
11. พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 50,000                                                         50,000        50,000                                                  

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมงานวิชาการ 50,000 50,000 50,000
12. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรฯ 264,060               120,000      120,000                    144,060      144,060                                                

อบรมอาจารยผูสอนเรื่อง การจัดทํา มคอ. 3  และ 
มคอ.5

60,000 60,000 60,000

อบรมอาจารยผูสอนเรื่อง วิธีสอน และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน

60,000 60,000 60,000

แนะแนวการศึกษา 54,060 54,060 54,060
จัดทําวารสารมนุษยสังคมปริทัศน 90,000 90,000 90,000

13. พัฒนาศักยภาพเรียนดีตองมีเทคนิค 318,900               268,900      268,900                    50,000        50,000                                                  
อบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร 60,000 60,000 60,000
อบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 50,000 50,000 50,000
อบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 60,000 60,000 60,000
อบรมทักษะดานภาษาและการคิดวิเคราะห 50,000 50,000 50,000
กิจกรรมเชิงวิชาการ 30,000 30,000 30,000
กิจกรรม เรียนรูกับผูเชี่ยวชาญ 68,900 68,900 68,900

14. งาน/โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 40,000               40,000        40,000                                                                                            
กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม 40,000 40,000 40,000

15. สนับสนุนบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา

30,000               30,000        30,000                                                                                            

จัดสงขอมูลผานบริการ SMS 30,000 30,000 30,000
16. ทุนเรียนดี กิจกรรมเดน 45,000               45,000        45,000                                                                                            

ใหทุนการศึกษาเรียนดีกิจกรรมเดน 45,000 45,000 45,000
17. สนับสนุนการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 40,000                                                                                                   40,000        40,000        



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

อบรมความรูเกี่ยวกับการสมัครงานและ
การสัมภาษณงาน

40,000 40,000 40,000

18. พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา 30,000                                                         20,000        20,000                      10,000        10,000        
อบรมการทํางานเปนทีมและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

20,000 20,000 20,000

ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น 10,000 10,000 10,000

19. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 70,000               10,000        10,000                                                                60,000        60,000        
แขงกีฬาดอนขังใหญ 50,000 50,000 50,000
จัดบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 5,000 5,000 5,000
จัดงาน Star  of  HUSS  2011 5,000 5,000 5,000
จัดงานถวายเทียนพรรษา 5,000 5,000 5,000
จัดงานลอยกระทง 5,000 5,000 5,000

20. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 45,000               15,000        15,000                      30,000        30,000                                                  
อบรมอาจารยที่ปรึกษา 30,000 30,000 30,000
จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานอาจารยที่ปรึกษา 15,000 15,000 15,000

21. พัฒนาความรูนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 94,040               43,000        43,000                      28,200        28,200                      22,840        22,840        
ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอยาง 43,000 43,000 43,000 0 0
จัดกิจกรรมใหความรูดานวิธีการสอนภาษาไทย 28,200 0 28,200 28,200 0
บริหารจัดการวัสดุการเรียนการสอน 22,840 0 0 22,840 22,840

22. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภษาไทย 82,960                                                         62,400        62,400                      20,560        20,560        
จัดอบรมเสริมทักษะการใชชีวิตรวมกับผูอื่น 62,400 62,400 62,400
จัดกิจกรรมภาษาไทยรักษสิ่งแวดลอม 20,560 20,560 20,560

23. พัฒานาศักยภาพในการจัดการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

106,260               37,760        37,760                                                                68,500        68,500        

1. ดําเนินการบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2. ดําเนินงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา 5,000 5,000 5,000 0



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

3. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัย
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

51,000 0 51,000 51,000

4. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมีประสบการณใหแก
นักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15,260 15,260 15,260 0

5. ศึกษาดูงาน 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6. จัดทําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500

24. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.)

93,740               81,240        81,240                                                                12,500        12,500        

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 10,000 10,000 10,000
จัดอบรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใช
ภาษาอังกฤษ

20,000 20,000 20,000

จัดตั้งชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5,000 2,500 2,500 2,500 2,500

จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 58,740 58,740 58,740
25. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 53,130               30,130        30,130                      18,000        18,000                      5,000          5,000          

จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของสาขาพัฒนาสังคม

30,130 30,130 30,130

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม

18,000 18,000 18,000

จัดอบรมความรูการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

5,000 5,000 5,000

26. พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาพัฒนาสังคม 46,870               43,870        43,870                                                                3,000          3,000          
กิจกรรม ศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 43,870 43,870 43,870 0
กิจกรรม ตามรอยไทย 3,000 0 3,000 3,000

27. งาน/โครงการ พัฒนาสาขาการพัฒนาชุมชน 90,320               65,320        65,320                      20,000        20,000                      5,000          5,000          
ดําเนินการบริหารสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 30,320 30,320 30,320 0 0
จัดกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางทักษะการพัมนา
ชุมชน

35,000 35,000 35,000 0 0



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

จัดทําสื่อการอบรมใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน 5,000 0 0 5,000 5,000

จัดทํานวัตกรรมการเรียนรูทักษะจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 0 20,000 20,000 0

28. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 79,680               39,680        39,680                      15,000        15,000                      25,000        25,000        

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพใหนักศึกษาใหมของสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

25,000 0 0 25,000 25,000

ปจฉิมนิเทศใหนักศึกษาชั้นปที ่4 ของสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน

5,000 0 5,000 5,000 0

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินแผนของนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

29,680 29,680 29,680 0 0

จัดศูนยการเรียนรูพัฒนาชุมชน 10,000 0 10,000 10,000 0
จัดอบรมความสามารถในการดูแลผูสูงอาย ุ(อาสาฯ 
กาชาด)

10,000 10,000 10,000 0 0

29. พัฒนางานดานการจัดการแสดงกิจกรรม 37,190               1,000          1,000                        36,190        36,190                                                  
ประชุมวางแผน สิ่งที่จะไปศึกษาและความรูไดรับจาก
การศึกษาดูงาน

1,000 1,000 1,000

เดินทางไปศึกษาดูงานการแสดง 31,190 31,190 31,190
จัดทํารายงานสิ่งที่ไดรับจากการไปศึกษาดูงาน 5,000 5,000 5,000

30. สนับสนุนวัฒนธรรมสัญจร 32,810               1,000          1,000                        31,810        31,810                                                  
จัดทําสูจิบัตรบรรยายประกอบการแสดง 1,000 1,000 1,000 0 0
จัดการแสดงทางดานวัฒนธรรม 30,310 0 30,310 30,310 0
ประเมินผลและสรุปโครงการ 1,500 0 1,500 1,500 0

31. งาน/โครงการ พัฒนาและจัดการศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา

137,080               67,080        67,080                      40,000        40,000                      30,000        30,000        

ดําเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
สังคมศึกษา

60,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

ผลิตสื่อการเรียนการสอนคณาจารยสาขาวิชาสังคม
ศึกษา

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000

นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 27,080 27,080 27,080 0 0
32. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 120,920               20,000        20,000                      40,920        40,920                      60,000        60,000        

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสรางความเปนครูสังคมศึกษา

40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

อบรมเสริมทักษะวิชาการเพิ่มพูนความรูสําหรับ
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

10,000 10,000 10,000

ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณนอกหองเรียน
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

40,000 40,000 40,000

อบรมสงเสริมปลูกฝงจิตอาสาในนักศึกษาวิชาเอก
สังคมศึกษา

10,000 10,000 10,000

สัมมนาปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 20,920 20,920 20,920
33. งาน/โครงการ การจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร
257,840                                                         131,240      131,240                    126,600      126,600      

ศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที ่4 109,200 0 109,200 109,200
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 17,400 0 17,400 17,400
ศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที ่3 52,800 52,800 52,800
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร

40,400 40,400 40,400

จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการสอน 38,040 38,040 38,040

34. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร

283,760               65,760        65,760                      113,600      113,600                    104,400      104,400      

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 57,000 57,000 57,000 0 0
จัดอบรมพัฒนาภาวะผูนําการสรางความสามัคคีให
นักศึกษาภาคปกติ

76,800 0 0 76,800 76,800

อบรมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐนักศึกษาปกติป 3
และป 4

27,600 0 0 27,600 27,600



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

จัดอบรมสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน 93,600 0 93,600 93,600 0
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000 0 20,000 20,000 0
จัดอบรมพัฒนาวิชาการ 8,760 8,760 8,760 0 0

35. พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร

74,380               54,780        54,780                      12,000        12,000                      7,600          7,600          

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสาขาวิชานิติศาสตร
ใหสอดรับกับกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา

13,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของคณาจารยในสาขาวิชา
นิติศาสตร

7,000 0 7,000 7,000 0

กิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม – จริยธรรม
ของนักกฎหมาย” ประกอบวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

4,600 0 0 4,600 4,600

กิจกรรม ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาสิทธิ
มนุษยชน

17,800 17,800 17,800 0 0

ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาประวัติศาสตร
กฎหมายไทย

31,980 31,980 31,980 0 0

36. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตของ
สาขาวิชานิติศาสตร

65,620               17,020        17,020                      18,600        18,600                      30,000        30,000        

จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเพื่อเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง

14,000 0 0 14,000 14,000

อบรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
ทางดานทรัพยสินทางปญญา

9,700 0 0 9,700 9,700

ฝกวาความประกอบวิชาการวาความและศาลกิจกรรม 
จําลองโดยวิทยากรพิเศษ

6,300 0 0 6,300 6,300

เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
กฎหมาย

17,020 17,020 17,020 0 0



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม
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แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
กฎหมาย

18,600 0 18,600 18,600 0

37. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร

39,850               19,550        19,550                                                                20,300        20,300        

ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษา 16,000 16,000 16,000 0 0
จัดอบรมใหความรูและเสริมทักษะทางวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร

20,300 0 0 20,300 20,300

บริหารจัดการเอกสารสาขาวิชาใหรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

3,550 3,550 3,550 0 0

38. พัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

35,150               25,150        25,150                      10,000        10,000                                                  

อบรมพัฒนาทักษะการจัดการงานเทคนิคและงาน
บริการ

25,150 25,150 25,150 0 0

อบรมพัฒนาทักษะการจัดหองสมุดใหมีชีวิต :    
กิจกรรมสงเสริมการอาน

10,000 0 10,000 10,000 0

39. เสริมสรางความรูนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจึน 31,880                                                         20,900        20,900                      10,980        10,980        
ศึกษาดูงานทางดานภาษาจีน 10,980 10,980 10,980
อบรมเสริมทักษะภาษาจีน 20,900 20,900 20,900

40. สนับสนุนการอบรมภาษาจีนเพ่ือนอง 28,120                                                                                                   28,120        28,120        
อบรมภาษาจีนเพื่อนอง 28,120 28,120 28,120

41. เผยแพรความรูดานศิลปะและการออกแบบสูชุมชน 79,700               35,000        35,000                      39,700        39,700                      5,000          5,000          

จัดกิจกรรมศิลปะสัญจร 15,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
จัดนิทรรศการศิลปะ 44,700 20,000 20,000 24,700 24,700
จัดนิทรรศการแนะแนวเพื่อศึกษาตอในสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000

42. พัฒนาความรูและศักยภาพของนักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

70,300               15,000        15,000                      40,300        40,300                      15,000        15,000        



งบประมาณ
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T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

จัดคายสรางสรรคศิลปะ (Art Camp) 15,000 15,000 15,000
Survey of Art and Design 40,300 40,300 40,300
จัดกิจกรรมครอบครูและไหวครูชางศิลปะ 15,000 15,000 15,000

43. เสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนดนตรี 31,880               31,880        31,880                                                                                            
กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุดนตรีไทย 16,880 16,880 16,880
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุดนตรีสากล 15,000 15,000 15,000

44. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 28,120               28,120        28,120                                                                                            
จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรีไทยดูงานนอกสถานที่ 14,120 14,120 14,120
จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรีสากลดูงานนอกสถานที่ 14,000 14,000 14,000

45. พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 123,290               60,000        60,000                                                                63,290        63,290        
ฝกปฏิบัตินอกสถานที่ของนักศึกษาแขนงธุรกิจ
ทองเที่ยว

50,000 25,000 25,000 25,000 25,000

ฝกทักษะงานโรงแรม 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000
จัดกิจกรรมพัฒนาสาขาวิชาใหมีศักยภาพเพื่อรองรับ
กับการบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

43,290 20,000 20,000 23,290 23,290

46. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
และการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

108,710               15,000        15,000                      20,000        20,000                      73,710        73,710        

ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพ 33,710 0 0 33,710 33,710
อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักศึกษาและจิตสํานึกที่ดี
ในงานบริการใหนักศึกษา

30,000 0 0 30,000 30,000

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 20,000 0 20,000 20,000 0
การจัดวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรมการเรียนการ 25,000 15,000 15,000 0 10,000 10,000

47. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

95,630               39,130        39,130                                                                56,500        56,500        

ดําเนินงานบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22,000 11,000 11,000 11,000 11,000
ดําเนินงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา 5,000 5,000 5,000 0



งบประมาณ
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T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

จัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัย
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

38,000 0 38,000 38,000

จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมีประสบการณใหแก
นักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15,630 15,630 15,630 0

ศึกษาดูงาน 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500

48. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

84,370               71,870        71,870                                                                12,500        12,500        

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 10,000 10,000 10,000
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใช
ภาษาอังกฤษ

20,000 20,000 20,000

จัดทําชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5,000 2,500 2,500 2,500 2,500

จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 49,370 49,370 49,370
49. พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(บัณฑิตศึกษา)
26,570               10,570        10,570                      5,000          5,000                        11,000        11,000        

บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000

จัดการเรียนการสอน 16,570 5,570 5,570 5,000 5,000 6,000 6,000
50. สนับสนุนการจัดทําแผนและติดตาม

ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ  ของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (บัณฑิตศึกษา)

23,430                                                                                                   23,430        23,430        

จัดการสัมมนาการจัดทํา
แผนและติดตามความกาวหนาของการทํา 
วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

23,430 23,430 23,430

51. พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (รป.ม.)

53,130               23,130        23,130                      10,000        10,000                      20,000        20,000        



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

ดําเนินการบริหารจัดการสาขาวิชา รป.ม. 23,130 13,130 13,130 10,000 10,000

จัดการเรียนการสอน 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
52. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

46,870                                                                                                   46,870        46,870        

ศึกษาดูงาน 26,200 26,200 26,200

จัดการสัมมนการจัดทําแผนและติดตาม
ความกาวหนาของการทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ  
ของนักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

20,670 20,670 20,670

53. พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (โครงการความรวมมือ)

219,200               110,000      110,000                    109,200      109,200                                                

ศึกษาดูงานของนักศึกษาโครงการความรวมมือ(ทองถิ่น 
และตํารวจ)

109,200 109,200 109,200

ดําเนินการบริหารโครงการความรวมมือ(ทองถิ่น และ
ตํารวจ)

110,000 110,000 110,000

54. พัฒนาการคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  (โครงการความรวมมือ)

91,200               52,800        52,800                      38,400        38,400                                                  

จัดแขงขันกีฬาโครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ) 38,400 38,400 38,400

จัดอบรมคุณธรรมโครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ) 52,800 52,800 52,800

55. พัฒนาบริหารศูนยภาษา 50,000               17,500        17,500                      17,500        17,500                      15,000        15,000        
การบริหารจัดการและสงเสริมการเรียนการสอน 50,000 17,500 17,500 17,500 17,500 15,000 15,000

10,223,200รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ที่ โครงการ ยุทธศาสตร ผลผลิต รหัสแผนดิน รหัสรายได แผนดิน รายได
01 พัฒนางานบริหารคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011101 2,316,140

02 พัฒนาหองดนตรีไทย จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011102 69,400
03 ปรับสภาพหองเรียนออกแบบ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011103 86,000
04 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3204011104 589,800

05 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1104014205 623,000

06 พัฒนาอัตตลักษณของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

พัมนาอัตลักษณคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011606 184,500

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

และสังคมศาสตร สังคมศาสตร
07 งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแกชุมชน

และสังคมของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2304013107 1,712,700

08 สงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011108 40,000

09 พัฒนาองคความรูดวยงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1204012109 560,300

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร

 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3204011210 184,400



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

11 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011311 50,000

12 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตรฯ

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค

1204011312 264,060

13 พัฒนาศักยภาพเรียนดีตองมีเทคนิค พัฒนาศักภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรู ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011513 318,900
14 งาน/โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011314 40,000

15 สนับสนุนบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษา
และศิษยเกา

 พัมนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011315 30,000

16 ทุนเรียนด ีกิจกรรมเดน  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011316 45,000

17 สนับสนุนการปจฉิมนิเทศนักศึกษา  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011317 40,000

18 พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011318 30,00018 พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011318 30,000

19 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011319 70,000

20 พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204011320 27,490

1204011120 17,510
21 พัฒนาความรูนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204021121 94,040



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

22 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภษาไทย  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผุสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204021322 82,960

23 พัฒานาศักยภาพในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204031123 106,260
24 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204031324 93,740

25 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204041325 53,130
26 พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาพัฒนาสังคม  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204041126 46,870

27 งาน/โครงการ พัฒนาสาขาการพัฒนาชุมชน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204051127 90,320

28 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผ้็สําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204051328 79,680

29 พัฒนางานดานการจัดการแสดงกิจกรรม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204061129 37,190
30 สนับสนุนวัฒนธรรมสัญจร  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204061330 32,81030 สนับสนุนวัฒนธรรมสัญจร  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204061330 32,810

31 งาน/โครงการ พัฒนาและจัดการศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204071131 137,080

32 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204071332 120,920

33 งาน/โครงการ การจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204081133 257,840

34 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204081334 283,760



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

35 พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204091135 74,380

36 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิต
ของสาขาวิชานิติศาสตร

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204091336 65,620

37 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204101137 39,850

38 พัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204101338 35,150

39 เสริมสรางความรูนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจึน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204111139 31,880

40 สนับสนุนการอบรมภาษาจีนเพ่ือนอง  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204111340 28,120

41 เผยแพรความรูดานศิลปะและการออกแบบสู
ชุมชน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204121141 79,700
ชุมชน

42 พัฒนาความรูและศักยภาพของนักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204121342 70,300

43 เสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนดนตรี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204131143 31,880

44 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204131344 28,120

45 พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204141145 123,290



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

46 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204141346 108,710

47 พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204151347 95,630

48 พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204151148 84,370

49 พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (บัณฑิตศึกษา)

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6204161149 26,570

50 สนับสนุนการจัดทําแผนและติดตาม
ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ  ของ

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204161350 23,430

51 พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (รป.ม.)

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6204161151 20,130

1204161151 33,000
52 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204161352 46,87052 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204161352 46,870

53 พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (โครงการความรวมมือ)

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6204171153 219,200

54 พัฒนาการคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  (โครงการความรวมมือ)

พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3204171354 91,200

55 พัฒนาบริหารศูนยภาษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1204181155 50,000
8,510,500
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนางานบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2, 8, 10 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี...2.5 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานของสํานักงานคณบดี ซ่ึงเปนหนวยงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ มีความจําเปนตองใชวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และจัดหาครุภัณฑ  รวมท้ังการซอมบํารุง
โสตทัศนูปกรณ  อุปกรณ ครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี  ใหมีความพรอมใชงาน  เพื่ออํานวยความสะดวก
แกอาจารยและนักศึกษา  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  
4. วัตถุประสงค 
 1. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และจัดซ้ือครุภัณฑ และซอมบํารุง เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับอาจารยและนักศึกษา  
 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามยุทธศาสตร 
 3. เพื่อใหการบริหารงานของคณะฯ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม  จัดซ้ือวัสดุ                                                              
 5.2 กิจกรรม  จัดจางซอม วัสดุ  ครุภัณฑ และอาคาร 
 5.3 กิจกรรม  จัดซ้ือครุภัณฑ 
 

1204011101 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
- คํานวณนักศึกษาและอาจารยท่ีใชวัสดุ ครุภัณฑ และอาคาร 

 
รอยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษา 

 
ระดับ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- ภาคเรียนท่ี 2/2553 และ 1/2554 

 
2 ภาคการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน 
- งบประมาณท่ีใชในโครงการ 2,316,140 บาท 

 
709.78/นักศึกษา 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  2,316,140 บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,533,630  1,533,630 
2.จัดจางซอมวัสดุ ครุภัณฑ และอาคาร 646,210  646,210 
3. จัดซ้ือครุภัณฑ 96,300  96,300 
4. คาสาธารณูปโภค 40,000  40,000 

รวม 2,316,140  2,316,140 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  จัดซ้ือวัสดุ  513,850   513,850   505,930 

2.  จัดจางซอมวัสดุ ครุภัณฑฯ   225,000   221,210   200,000  

3.  จัดซ้ือครุภัณฑ   96,300   -   - 

4 สาธารณูปโภค  13,000  13,000  14,000 

 รวม  
                848,150                 748,060                 719,930 

848,150            748,060 719,930 

2,316,140 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม  จัดซ้ือวัสดุ   
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สํารวจความตองการและสํารวจวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ คงเหลือ 
 2. ขออนุมัติเพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุอื่น ๆ 
 3. ดําเนินการจัดซ้ือใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 4. ตรวจรับการจัดซ้ือ 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  1,533,630 คาวัสดุ 

- กระดาษ  6,010  รีม ๆ   ละ 110     =  661,100 
- หมึกพิมพ 200 กลอง ๆ  ละ 2,600 = 520,000 
-  กระดาษไขเคร่ืองอัดสําเนาเอกสาร 100 กลอง    
   กลองละ 2,300 บาท                     = 230,000 
-  หมึกเคร่ืองอัดสําเนาเอกสาร  95 กลอง ๆ  ละ 
    1,037.20 บาท                             =  98,534 
-  แฟมเอกสาร 400 แฟม ๆ  ละ 60    = 24,000   

 
 

9.2    กิจกรรม  จางซอมวัสดุ  ครุภัณฑ และอาคาร 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  สํารวจวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และอาคาร ท่ีชํารุด 
 2.  ขออนุมัติเพื่อจัดจางซอม ฯ 

3.  ดําเนินการจางซอม ฯ  ใหเปนไปตามระเบียบ  
4.  ตรวจรับการซอม ฯ  

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  646,210 คาใชสอย 

ซอมโตะเกาอี้ , เคร่ืองปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร และสื่อการศึกษา ฯลฯ 
ตามชวงเวลาของการชํารุด 
รวมเปนเงิน 646,210 บาท 
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9.3    กิจกรรม    จัดซ้ือครุภัณฑ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดหารูปแบบครุภัณฑ และกําหนดคุณลักษณะ 
 2. จัดหาคูเทียบ และเสนอราคา 
 3. ดําเนินการขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ 
 4.  จัดซ้ือครุภัณฑ  ใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 5.  ตรวจรับครุภัณฑ 
 

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบลงทุน  96,300 คาครุภัณฑ 

- เคร่ืองถายเอกสาร 1 เคร่ือง ๆ ละ 
  96,300  บาท 

 
9.4    กิจกรรม  คาสาธารณูปโภค 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  จัดซ้ือแสตมป 
 2.  ชําระคาโทรศัพทรายเดือน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  40,000 คาสาธารณูปโภค 

- คาแสตมป 12 เดือน   =  20,000  บาท 
- คาโทรศัพท 12 เดือน =  20,000  บาท 

 
 
 
 
 
 

 (ผศ.พูลสวัสดิ์  มุมบานเซา) 
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร                                     

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาหองดนตรีไทย 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 1  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา         
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.5 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 นักศึกษาสาขาดนตรีท่ีเรียนดนตรีไทย ตองใชรางกายและอวัยวะเคลื่อนไหวในการเลนดนตรี
ไทยในสภาพของหองท่ีรอนอบอาวของอาคารเกา ทําใหการเรียนไมมีประสิทธิภาพ จึงพัฒนาหองดนตรี
ไทยใหมีสภาพและอากาศท่ีพรอมกับการเรียน ดวยการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
 2.ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม  ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศสาขาวิชาดนตรี 
 
 
 
 
 
 

1204011102 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาท่ีใชหองเรียน 

 
สัปดาหละ 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนท่ี 2 และ ภาคเรียนท่ี  1 

 
2 ภาคการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : 
- เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง เปนเงิน 69,400  บาท 

 
234 / นักศึกษา 1 คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ. 69,400  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศสาขาวิชาดนตรี 69,400  69,400 

รวม 69,400  69,400 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  ติดตั้ง  เคร่ืองปรับอากาศ
สาขาวิชาดนตรี 

  69,400         

 รวม  
                                                                                                

    69,400                                                                                          
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม   ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศสาขาวิชาดนตรี 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติ 
 2. ติดตั้ง 
 3. ใชในการเรียนการสอน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบลงทุน   งบลงทุน 
  69,400 คาครุภัณฑ 

- ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 25,000  BTU  
2 เคร่ืองๆ ละ 34,700 บาท  
เปนเงิน 69,400 บาท 

 
 
 
 

 (นายประโยชน  ทางมีศรี) 
ตําแหนง อาจารย 2 ระดับ  7                     

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ    ปรับสภาพหองเรียนออกแบบ 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน  ที 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา            
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.5 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสภาพอากาศรอนมากขึ้น อาคารเรียนการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบเปนอาคารช้ันเดียว อากาศภายในหองรอนมาก ภายในหองติดเคร่ืองปรับอากาศขนาด 
22000 BTU  2 เคร่ือง ซ่ึงเปนเคร่ืองปรับอากาศเกาท่ียายมาจากคณะมนุษยฯ และปจจุบันทํางานหนัก
จนไมสามารถซอมได 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อจัดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36000 BTU  จํานวน  2  เคร่ือง 
 2.  เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบ 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม ติดเคร่ืองปรับอากาศหองเรียนออกแบบ 
  
 
 
 
 
  

1204011103 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชีว้ัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ: 
- จํานวนนักศึกษาท่ีใชหองเรียน 

 
สัปดาหละ 300 คน 

ตัวช้ีวัดระดับเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
รอยละ 90 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- ภาคเรียนท่ี 2 และภาคเรียนท่ี 1 

 
2 ภาคการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน 
- เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง เปนเงิน 86,000 บาท 

 
286.66 บาท/
นักศึกษา 1 คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ   86,000  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหองเรียน
ออกแบบ 

86,000  86,000 

รวม   86,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
หองเรียนออกแบบ 

  86,600          

 รวม  
                                                                                                

      86,000                                                                                     

86,600 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม  ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหองเรียนออกแบบ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สํารวจคุณสมบัติและขนาด 
 2. ขออนุมัติจาง 
 3. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบลงทุน   งบลงทุน 
  86,000 คาครุภัณฑ 

- เคร่ืองปรับอากาศขนาด 36000 BTU 
2 เคร่ือง ๆ ละ 43,000 บาท  
รวมเปนเงิน 86,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยพูลสวัสดิ์  มุมบานเซา) 
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร                       

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึดษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.2 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.4 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี.........  
 

3.  หลักการและเหตุผล 
การทํางานในหนวยงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม หลักใหญขึ้นอยูกับบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน ท่ีตองรวมคิด รวมแรง เสียสละ และตองมีความสามัคคีกัน  เม่ือบุคลกรมีความรวมมือ 
รวมใจกันแลว การทํางานยอมสําเร็จลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ  ในอดีตและปจจุบันบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุดของหนวยงานในมหาวิทยาลัย มีความสามัคคี
รวมมือในการทํางานอยางดีย่ิง คณะฯ ไดจัดกิจกรรมหลายอยางท่ีทําใหบุคลากรมีปฏิสัมพันธกันอยางดี 
ท้ังการอบรม สัมมนา การทํากิจกรรมกลุม รวมถึงการไปศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ  เพื่อให
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับความรูความกาวหนาใหม ๆ  เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและมหาวิทยาลัย  การศึกษาดูงานนอกจากจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับความรู 
ใหม ๆ แลว สิ่งท่ีสําคัญคือความสัมพันธกันของบุคลากร ความชวยเหลือเอื้ออารี ตลอดระยะเวลาการ
เดินทางและไดทํากิจกรรมรวมกัน  และท่ีสําคัญคือการท่ีบุคลากรมีความรักความสามัคคี จะนําพาให
องคกรและการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิการการทํางานของอาจารยและเจาหนาท่ี 
 2. เพื่อศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ จากมหาวิทยาลัยอื่น 
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยอื่น  
 4. เพื่อศึกษาหาประสบการณและทักษะใหม ๆ  

3204011104 
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
     

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุน เดินทางไปศึกษาดูงาน 

 
90 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-  บุคลากรมีความพึงพอใจ 

 
ท่ีระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการศึกษาดูงาน 

 
ต.ค. 52 – ม.ค.53 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
- คาใชจายตอคน 

  
3,104.44 บาท/คน 

 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  589,800  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 589,800  589,800 

รวม 589,800  589,800 
 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

  589,800         

 รวม  
                                                                                                

589,800                                                               
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม  นําบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไปศึกษาดูงาน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน 
 2. ติดตอสถานท่ีศึกษาดูงาน 
 3. จัดทําคําสั่งใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
 4. ขออนุมัติคาใชจายในการไปศึกษาดูงาน 
 5. ไปศึกษาดูงาน 
 6. ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจ และเขียนรายงานการศึกษาดูงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
ดําเนินงาน   ดําเนินงาน 

  589,800 คาใชสอย 
- คาท่ีพักในการศึกษาดูงาน 69 คน และ
คาของท่ีระลึก เปนเงิน  589,800 บาท     

* ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
        
 

..................................................................... 
 

(ผูชวยศาสตราจารยพูลสวัสดิ์  มุมบานเซา) 
ตําแหนง รองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

1. ชื่องาน/โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.2 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.4 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี.........   

3.  หลักการและเหตุผล 
           การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรหมายถึงอาจารยผูทําหนาท่ีการสอน และเจาหนาท่ี
ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน มีความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก บุคลากรควรไดรับการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรโดยเขารับการฝกอบรมและเขารวมประชุมสัมมนา เพื่อการเรียนรู
รับความรู  เทคนิคและเทคโนโลยี ใหม ๆ ท่ีทันสมัยและทันตอเหตุการณปจจุบัน  เพื่อนําความรูท่ีไดรับ
มาพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนางาน ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
4. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารยและเจาหนาท่ี 
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการการศึกษา  
  3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน  

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารับการอบรม ประชุมและสัมมนา 
  

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- อาจารยและเจาหนาท่ี เขารับการอบรม ประชุมและสัมมนา 

         
89  คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- อาจารยและเจาหนาท่ี ไดรับความรูเพิ่มเติม 

 
ท่ีระดับ 3.51 

1104014205 
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ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการอบรม ประชุมและสัมมนา 

 
ต.ค.53 – ก.ย.54 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 
- คาใชจายตอคน/ป 

 
7,000 บาท/คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  623,000  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม อบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน 

623,000  623,000 

รวม 623,000  623,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. จัดสงบุคลากรไปเขารับการ
ประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

  200,000   223,000    200,000 

 รวม  
                                                                                                

        200,000                        223,000 200,000 

                                                                
 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1  กิจกรรม  จัดสงบุคลากรไปเขารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. หาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนเพื่อเขารับการอบรม ประชุมและสัมมนา 
 2. ขออนุมัติไปราชการเพื่อเขารับการอบรม ประชุมและสัมมนา 
 3. รายงานผลและประเมินผล หลังการอบรม ประชุมและสัมมนา 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  623,000 คาใชสอย 

 - คาเบี้ยเลี้ยง  จํานวน 89 คน ๆ ละ    
   210 บาท  4 วัน เปนเงิน 56,070 บาท 
 - คาท่ีพัก จํานวน 89 คน ๆ 1,000 บาท 
   3 คืน เปนเงิน 267,000 บาท 
 - คาลงทะเบียน จํานวน 89 คน ๆ ละ 
   3,000 บาท  เปนเงิน 222,500 บาท 
 - คารถโดยสาร จํานวน 89 คน ๆ ละ 
   870 บาท   เปนเงิน  77,430 บาท 
 

 
 
 
 

       ....................................................................... 
 

(ผูชวยศาสตราจารยพูลสวัสดิ์  มุมบานเซา) 
ตําแหนง รองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
__________________________________ 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาอัตตลกัษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( / )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน      ท่ี 6  งานพัฒนาอัตตลักษณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 10, 18 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี  2.8, 4.2 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี  5.5  

3.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาอัตตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงท่ีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมดําเนินการและพัฒนาใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชนเน่ืองจากอัตต-
ลักษณเปนสิ่งท่ีบงบอกความเปนตัวตนเฉพาะขององคกรท่ีสามารถสรางช่ือเสียง บงบอกถึงศักยภาพ 
ภาพพจนและความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับพื้นฐานขององคกรและสภาพแวดลอมทองถิ่นซ่ึงเปน
สิ่งท่ีสมควรสรางและพัฒนาใหเปนรูปธรรม ตามกรอบแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผูเกี่ยวของไดตกลงกําหนดอัตตลักษณของมหาวิทยาลัยไว 4 ดานบนพื้นฐานศักยภาพ
และทองถิ่น ไดแกอัตตลักษณดานการสรางครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตตลักษณดานการทองเท่ียว 
อัตตลักษณดานอาหาร และอัตตลักษณดานเทคโนโลยีทองถิ่น       

จากการวิ เคราะหกรอปอัตตลักษณพบวาการพัฒนาอัตตลักษณดานการพัฒนาครูมี
ความสัมพันธกับประวัติของมหาวิทยาลัยท่ีเติบโตมาจากการเปนวิทยาลัยครู ในดานการทองเท่ียวมี
ความสัมพันธกับภูมิศาสตรและสภาพพื้นท่ี ธรรมศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาอัตตลักษณดานการผลิตและพัฒนาครู 
และดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เน่ืองจากมีหลักสูตรท่ีเปดสอนภายใตการบริหารของ
คณะฯ อยางชัดเจน ดังน้ันจึงตองมีการจัดทําแผนดําเนินงานและโครงการพัฒนาอัตตลักษณขึ้นเพื่อสราง
ผลงานใหประจักษตอไป           
 

1204011606 
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4. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อสรางแผนพัฒนาอัตตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีท่ีเปนรูปธรรมและสอดคลองกับศักยภาพของคณะฯ และทองถิ่น    
2.  เพื่อรวบรวมวัสดุอุปกรณ และสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับอัตตลักษณ

ของทองถิ่นท่ีสัมพันธกับภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. เพื่อจัดแสดง เผยแพร อบรมสัมมนา สงเสริมและแลกเปลี่ยนองคความรูท่ีเกี่ยวของกับ    

อัตตลักษณของคณะฯ แกชุมชน สังคม ทองถิ่น และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม  สรางแผนพัฒนาอัตตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะสั้นและระยะยาว     

5.2 กิจกรรม  รวบรวมวัสดุอุปกรณ และสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับอัตต-  
ลักษณของทองถิ่นท่ีสัมพันธกับภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี       

5.3 กิจกรรม  เพื่อจัดแสดง เผยแพร สงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับอัตตลักษณ
ของคณะฯ แกชุมชน สังคม ทองถิ่น และประชาชนท่ีสนใจ    

 5.4 กิจกรรม  อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูท่ีเกี่ยวของกับอัตตลักษณของคณะฯ  
 

6. ตัวชีว้ัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

1. ดานปริมาณ จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินงานเสร็จสิ้น 4 กิจกรรม 
2. ดานคุณภาพ     รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวม 75.50 % หรือมากกวา 
3. ดานเวลา มีการดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 
4. ดานตนทุน   

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ     184,500.--บาท  (หน่ึงแสนแปดหม่ืนสี่พันหารอยบาท)  
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ

รวม (บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดทําแผนพัฒนาอัตตลักษณของคณะฯ 5,500.- - 5,500.- 
2. รวบรวมวัสด ุอุปกรณ องคความรู แหลงเรียนรูฯ 99,000.- - 99,000.- 
3. จัดแสดง เผยแพร แลกเปลี่ยนองคความรูฯ 40,000.- - 40,000.- 
4. อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาฯ 40,000.- - 40,000.- 

รวม 184,500.- - 184,500.- 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)  T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. จัดทําแผนพัฒนาอัตต
ลักษณของคณะฯ 

  5,500           

2. รวบรวมวัสด ุอุปกรณ องค
ความรู แหลงเรียนรูฯ 

   99,000          

3. จัดแสดง เผยแพร 
แลกเปลี่ยนองคความรูฯ 

      40,000      

4. อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการพัฒนาฯ 

         40,000   

 รวม  
                104,500                  40,000                                    40,000                           

104,500                                     40,000                          40,000                                                         
                                184,500                                                                 

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม จัดทําแผนพัฒนาอัตตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฯ   
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธสรางอัตตลักษณ 
 2. จัดทํารางแผนพัฒนาอัตตลักษณของคณะ ฯ วิพากษ และเสนอเพื่อพิจารณา 
 3. เสนอสภามหาวิทยาลัย เผยแพรและนําไปใช 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,500 คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 5 ชม. x 400 บาท  
เปนเงิน 2,000 บาท  
คาใชสอย  
- คาอาหารวาง  25 บาท x 2 ม้ือ x 10  
คน   เปนเงิน  500 บาท    
- คาอาหาร 10 คน x 120 บาท  
เปนเงิน  1,200 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสารพิมพเผยแพร 1,800 บาท 
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9.2    กิจกรรม รวบรวมวัสดุอุปกรณ องคความรู และแหลงเรียนรู  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดซ้ือครุภัณฑ ขอมูล แหลงเรียนรูเกี่ยวกับอัตตลักษณฯ 
 2. จัดซ้ือจัดหาวัสดุภาพเขียน ปูนปน เสื้อผาเคร่ืองแตงกาย และรูปภาพ/ภาพถาย 
 3. จัดทําเว็บไซตรวบรวม เผยแพรขอมูล แหลงเรียนรูเกี่ยวกับอัตตลักษณฯ 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  99,000 คาใชสอย  

-  คาจางรวบรวมแหลงเรียนรู จัดทํา
เว็บไซต   เปนเงิน 15,000 บาท 
วัสด ุ
- อุปกรณจัดนิทรรศการ    15,000 บาท 
-  วัสดุเตาตาล  10,000   บาท 
- วัสดุเกวียน + ลอ  20,000 บาท  
- ผาไทย 15,000 บาท 
- กระถางปูนปน 10,000 บาท 
- จางวาดภาพพรอมใสกรอบ               
14,000 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
9.3    กิจกรรม จัดแสดงเผยแพร สงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
         แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดนิทรรศการ แสดงวัสดุอุปกรณท่ีเปนอัตตลักษณฯ 
 2. จัดซ้ือวัดุอุปกรณและจัดจางทําการแสดงนิทรรศการอัตตลักษณฯ 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  40,000 คาใชสอย  

- คาจางออกแบบจัดนิทรรศการ   
16,000 บาท 
- คาจางทาส ี500 บาท  
คาวัสดุ 
- กระถางดอกไม 20 กระถาง x 200 
บาท เปนเงิน  4,000 บาท 
-  ขาตั้ง 10 ขา  x 1,500  บาท   
เปนเงิน 15,000 บาท  
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
- ปายประชาสัมพันธ  5 ปาย x 500 
บาท  เปนเงิน 2,500 บาท 
- คาสีทาผนัง 2 กระปอง x 1,000  บาท  
เปนเงิน 2,000 บาท 

*ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
9.4    กิจกรรม  อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดคาย “ครูในดวงใจ”  [ 1 วัน  1 คืน  นักศึกษาครู  200  คน จาก 4 สาขาวิชา] 
    จัดภายในมหาวิทยาลัย 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  40,000 คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 10  ชม. x 400 บาท  
เปนเงิน 4,000 บาท  
คาใชสอย  
- คาอาหารวาง  25 บาท x 2 ม้ือ           
x 200  คน  เปนเงิน  10,000 บาท    
- คาอาหาร 200 คน x 60 บาท x 2 ม้ือ 
เปนเงิน  24,000 บาท 
คาวัสดุ 
-คาวัสดุประกอบการจัดคาย 2,000 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 
 
 

          ผศ.ดร.สุทัศน  นาคจ่ัน  
ตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
______________________________ 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมของคณะมนุษยศาสตรและ  
           สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     ( / )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน    3.1  การบริการวิชาการแกสังคม      
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี.  3.1,  3.4  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี....5.1 , 5.2  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี..3.1, 3.2, 3.3 

3.  หลักการและเหตุผล 
การบริการวิชาการแกสังคมเปนงานท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมท่ีคณาจารยใน

มหาวิทยาลัยไดรับคามคาดหวังวาจะเปนผูนําในการใหความรูในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม
โดยรวมทุกๆ ดาน งานบริการวิชาการไดถูกกําหนดเปนภารกิจหลักท่ีมีความสําคัญรองจากการสอนและ
การวิจัย ในแตละปการศึกษาคณาจารยในสาขาวิชาตางๆ ไดดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคมมาอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดผลดีท้ังดานความรูความเขาใจ การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษฟนฟูและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ภาษาและการสอน การทองเท่ียวและการพัฒนาชุมชน
และสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม การบริการวิชาการจะตองสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ทองถิ่นและองคกรในภาคสวนตางๆ ท้ังน้ีก็เพื่อกอใหเกิดประโยชนท่ีแทจริง จากการประเมินผลในรอบป
ท่ีผานมาพบวาการบริการวิชาการยังไมคอยครบถวนทางกระบวนการดําเนินงาน จําเปนจะตองมี
องคประกอบเชิงระบบ มีแผนงานท่ีชัดเจน มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล มีการประเมินผลและ
รวบรวมขอมูลเพื่อการพัฒนาการบริการวิชาการในคร้ังตอๆ ไป การบริการวิชาการแกสังคมของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในปงบประมาณ 2554 จึงตองเนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลงานท่ี
กอใหเกิดประโยชนแกกลุมเปาหมายในชุมชนและสังคมท่ีแทจริงและครอบคลุมพื้นท่ีใหมากขึ้น  
 
 

2304013107 
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4. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีความ   

สอดคลองกับพันธกิจ อัตตลักษณของคณะฯ บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
2.  เพื่อดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สราง

ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการวิชาการ       
 3.  เพื่อใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประชาชนในชุมชนในการพัฒนาสังคมและชุมชนให

เขมแข็งและย่ังยืน          
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

5.1 กิจกรรม จัดทําแผนกลยุทธการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมี  
ความสอดคลองกับพันธกิจ อัตตลักษณของคณะฯ บูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย         

5.2 กิจกรรม ดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการวิชาการ      

5.3 กิจกรรม เพื่อใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประชาชนในชุมชนในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนใหเขมแข็งและย่ังยืน       
  

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

1. ดานปริมาณ    จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมของสาขาวิชา 
    ทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12 สาขาวิชา 

2. ดานคุณภาพ   รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการตอการ 
    ดําเนินโครงการในภาพรวม 

     75.50 %  

3. ดานเวลา   รอยละของโครงการของสาขาวิชาดําเนินการบริการตาม 
    ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนกลยุทธ 

     75.00% 

4. ดานตนทุน   จํานวนงบประมาณตอจํานวนอาจารยของคณะฯ 20,000.-บาท ตอคน 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ.      1,712,700.-      บาท  

(หน่ึงลานเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
 

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ

รวม (บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
5.1  กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธการบริการวิชาการ

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมี  
ความสอดคลองกับพันธกิจ อัตตลักษณ และ       
บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย  

5.2 กิจกรรมดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
และสังคมอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการวิชาการ 

5.3  กิจกรรมเผยแพรความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับประชาชนในดานการพัฒนาสังคมและชุมชน
ใหเขมแข็งและย่ังยืนรูปแบบนิทรรศการแสดง
ผลงานและการประชุมเชิงวิชาการ  
     

 
 
   12,700.- 

 
 

1,500,000.- 
 
 

  200,000.- 
 
 

 
 

12,700.-  
 
 

1,500,000.- 
 
 

200,000.- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

รวม 1,712,700 1,712,700  
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได   งบแผนดิน   เงิน

รายได  
1.  จัดทําแผนกลยุทธ 12,700.-            

2.  ดําเนินการบริการวิชาการ     500,000.-    1,000,000.-    

3.  จัดกิจกรรมใหความรูและ
แลกเปล่ียนการพัฒนาฯ 

    100,000.-     100,000.-     

 รวม  
  12,700.-                  600,000.-                                 1,100,000.-                  

12,700.-                                 600,000.-                                               1,100,000.-                                
1,712,700.- บาท                                                                                                 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม จัดทําแผนกลยุทธการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 
                    ความสอดคลองกับพันธกิจ อัตตลักษณ แลบูรณาการกับการเรียนการสอนและ 

การวิจัย  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อจัดทํารางแผนกลยุทธการบริการวิชาการฯ 
 2. จัดประชาพิจารณรางแผนกลยุทธการบริการวิชาการแกสังคม 
 3. เสนอคณะกรรมการฯ และสภาระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของพิจารณารับรอง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  12,700.-  คาตอบแทน  

-  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน                   
6,000.- บาท 
คาใชสอย  
-   คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  2,700.- บาท 
คาวัสดุ 
-  วัสดุและเอกสาร 100 ชุดๆ 40.- บาท 
(4,000.-) 

 ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

9.2    กิจกรรม  ดําเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการวิชาการ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สาขาวิชา/หลักสูตรแตละหนวยดําเนินการเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
 2. คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณา ปรับปรุงแกไขและอนุมัติโครงการบริการ

วิชาการท่ีเสนอจากสาขาวิชา/หลักสูตร 
 3. ดําเนินโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับอนุมัติ โดยผูรับผิดชอบโครงการฯ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  1,500,000.- บาท  ประมาณการโดยเฉลี่ย 15 หนวยสาขา/

หลักสูตร ๆ ละ 100,000.- บาท 
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9.3    กิจกรรม เผยแพรความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประชาชนในดานการพัฒนาสังคมและ 
ชุมชนใหเขมแข็งและย่ังยืนรูปแบบนิทรรศการแสดงผลงานและการประชุมเชิง 
วิชาการ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประเมินโครงการบริการวิชาการเปนภาพรวม วิเคราะหผลและจัดพิมพรายงาน 
 2. จัดแสดงนิทรรศการผลงานบริการวิชาการแกสังคมโดยคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
 3. ประชุมเชิงวิชาการดานการบริการวิชาการและการพัฒนาสังคมประจําป 2554-55 
   
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน 200,000.-   คาตอบแทน  
-  คาตอบแทนวิทยากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทาง  วิชาการ  10 คนๆ 2,000.- 
(20,000.- บาท) 
คาใชสอย 
- คาจางประเมินผล และทํารายงาน 200 
เลม ๆ ละ   150 บาท (30,000.- บาท) 
-  คาจัดแสดงผลงาน 15 หนวยๆ ละ 
6,000.-   (90,000.- บาท) 
-   คาอาหารเคร่ืองดื่ม 150 คนๆ ละ          
100 บาท  (15,000.- บาท) 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุอุปกรณจัดนิทรรศการ (ไมอัด สี 
กระดาษ     ตนไม ดอกไม อุปกรณตกแตง
เวที) 40,000.- บาท 
-   คาจางจัดทําขอมูลในเว็บไซต            
5,000.- บาท 

 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน  นาคจ่ัน  
ตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  สงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาร  
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 
2.2 แผนงาน  ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 5, 13  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 7.3, 7.4  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี  
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ  ผูบริหารทุกระดับมี
วิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล   รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคคลอยางดี เปด
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล 
ติดตามผลการเนินงานไปในทิศทางท่ีถูกตอง  จะทําใหเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว  
 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อความโปรงใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 2.  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานอุดมศึกษาอยางแทจริง   
 3.  เพื่อรับฟงขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของไปใชประกอบการบริหาร  
 4.  ประชาชนไดรวมตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานและความสําเ ร็จของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรมการสัมมนาบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 5.2 กิจกรรมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
 5.3 กิจกรรมการจัดการความรู  

1204011108 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมารสัมมนาบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระดับ 3.51  

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 3.51 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู  
ความรูใหม  

ระดับ 3.51 
1 องคความรู 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ      40,000  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15,000  15,000 

2. จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
บุคคลภายนอกในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

15,000  15,000 

3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู 10,000  10,000 
รวม 40,000  40,000 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. จัดสัมมนาบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตรฯ 

   7,500  7,500 

2. จัดกิจกรรมการมีสวนรวม
ของบุคคลภายนอกในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

   7,500  7,500 

3. จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู 

     10,000 

 รวม  
   15,000  25,000 

 15,000 25,000 
40,000   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    กิจกรรม   จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. เขียนโครงการ    3. ประเมินผล   
2. ดําเนินงาน   4. รายงานผล  

  
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  15,000 งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 
- คาวิทยากร  400 บาท x 4 ชม. x 2 คร้ัง 
เปนเงิน 3,200 บาท 
คาใชสอย  
- คาอาหารวาง 90 คน x 25 บาท  x 2 ม้ือ x 
2 คร้ัง  เปนเงิน  9,000 บาท   
คาวัสดุ 
-  เอกสารอบรม 90 ชุด x 10 บาท x 2 คร้ัง 
เปนเงิน 1,800 บาท 
-  วัสดุสํานักงาน 1,000 บาท 
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9.2    กิจกรรม  จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. ดําเนินงาน 

 3. ประเมินผล 
 4. รายงานผล   
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  15,000 งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 
- คาวิทยากร  600 บาท x 4 ชม.               
x 2 คร้ัง เปนเงิน 6,000 บาท 
คาใชสอย  
- คาอาหารวาง 50 คน x 25 บาท  x 2 
ม้ือ x 2 คร้ัง  เปนเงิน  5,000 บาท   
คาวัสดุ 
-  เอกสารอบรม 50 ชุด x 30 บาท x           
2 คร้ัง เปนเงิน 3,000 บาท 
-  วัสดุสํานักงาน 2,000 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

9.3    กิจกรรม  จัดกิจกรรมการจัดการความรู 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. ดําเนินงาน 

 3. ประเมินผล 
4. รายงานผล 

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  10,000 งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 
- คาวิทยากร  600 บาท x 6 ชม.  
 เปนเงิน 3,600 บาท 
คาใชสอย  
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
- คาอาหารวาง 90 คน x 25 บาท  x        
2 ม้ือ   เปนเงิน  4,500 บาท   
คาวัสดุ 
-  เอกสารอบรม 90 ชุด x 20 บาท 
 เปนเงิน 1,800 บาท 
- วัสดุสํานักงาน  100 บาท  

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
 

 
 
 
 

อาจารยเทิดศักดิ์  ทองแยม  
ผูชวยคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาองคความรูดวยงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (  / )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี.4.2.1, 4.2.2   
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี.4.1, 4.2, 4.3  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี. 2.1, 2.3  

3.  หลักการและเหตุผล 
การทํางานสรางองคความรูใหมๆ ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน เพราะ เปนสิ่งสําคัญท้ังใน

ดานผลลัพธและกระบวนการทํางาน สําหรับดานผลลัพธของงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวางท้ังในดานบูรณาการกับการเรียนการสอน และเผยแพรสูสาธารณะ สวนกระบวนการวิจัย
สงเสริมใหมีการทํางานอยางมีระบบระเบียบตามหลักวิทยาศาสตร 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาทักษะในการทํางานวิจัย 
 2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยสรางสรรคผลงานวิจัย 
          3.  เพื่อใหมีหนวยงานเพื่อสนับสนุนการสรางสรรคงานวิจัย 
  
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 โครงการใหทุนสนับสนุนในการแสวงหาความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทําวิจัย 
 5.2 โครงการอบรมทักษะการทําวิจัย 
 5.3 โครงการใหทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 
          5.4 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัย 
 

 
 

1204012109 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนคณาจารยขอทุนเพื่อเขาอบรม สัมมนา หรือรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะดานการวิจัย 
- จํานวนโครงการอบรมทักษะการทําวิจัย 
- จํานวน งานวิจัย ท่ีไดรับทุนทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
- จํานวนหนวยวิจัย 

 
5 คน 

 
1 โครงการ 

5 ช้ิน 
1 หนวย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขาอบรม สัมมนา หรือรวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะดานการวิจัย 
- ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมทักษะการทําวิจัย 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหนวยวิจัย 

 
ท่ีระดับ 3.51 

 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 (การเขาอบรม สัมมนา หรือรวม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการวิจัย) 
- 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 (ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมทักษะการทําวิจัย)  
- 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 (รับทุนสนับสนุนการทําวิจัย) 
- 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 (หนวยวิจัย) 

 
1 ปงบประมาณ 
 
1 ปงบประมาณ 
 
1 ปงบประมาณ 
1 ปงบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการท้ังหมด   

 
560,300  บาท 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  560,300  บาท 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

5.1 ใหทุนสนับสนุนในการแสวงหาความรู
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทําวิจัย 

58,800  58,800 

5.2 อบรมทักษะการทําวิจัย 181,500  181,500 
5.3 ใหทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 300,000  300,000 
5.4 จัดตั้งหนวยวิจัย 20,000  20,000 

รวม 560,300  560,300 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

5
.1 

ใหทุนสนับสนุนในการ
แสวงหาความรูเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการทําวิจัย 

  19,600    19,600   19,600 

5
.2 

อบรมทักษะการทําวิจัย    181,500   

5
.3 

ใหทุนสนับสนุนการทํางาน
วิจัย 

 100,000  100,000  100,000 

5
.4 

จัดตั้งหนวยวิจัย    20,000   

 รวม  
 119,600                 321,100                 119,600 

 560,300                                  

560,300   
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1  ใหทุนสนับสนุนในการแสวงหาความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทําวิจัย 

9.1.1 เขียนโครงการ 
9.1.2 ดําเนินงาน 

 9.1.3 ประเมินผล 
 9.1.4 รายงานผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  58,800 คาใชสอย  

- คาเบี้ยเลี้ยง 10 คน x 210 บาท  
เปนเงิน 2,100  บาท 
- คาลงทะเบียน 10 คน x 3,000 บาท  
เปนเงิน 30,000  บาท 
- คาท่ีพัก 1,000  บาท x 10 คน  
เปนเงิน 10,000  บาท 
- คาพาหนะ  10 คน x  1,500 บาท 
เปนเงิน 15,000 บาท  
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 1,700 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.2 อบรมทักษะการทําวิจัย 

9.2.1. เขียนโครงการ 
9.2.2 ดําเนินงาน 

 9.2.3 ประเมินผล 
 9.2.4 รายงานผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  181,500 บาท 

 
คาตอบแทน 
-คาวิทยากร 2 คน x 5 วัน x 6 ชม. x 
1,200 เปนเงิน  72,000 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหาร 90 คน x 5 ม้ือ x 120 บาท 
เปนเงิน  54,000บาท 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
- คาอาหารวาง 90 คน x 10 ม้ือ x 25  
บาท  เปนเงิน  22,500 บาท 
- คาท่ีพัก 2 คน x 5 วัน x 1,000  บาท 
เปนเงิน  10,000 บาท  
- คาเชาสถานท่ี 12,500บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสาร 90 ชุด x 100 บาท เปนเงิน  
9,000บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน 1,500 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.3 ใหทุนสนับสนุนการทํางานวิจัย 

1. เขียนโครงการ 
2. ดําเนินงาน 

 3. ประเมินผล 
 4. รายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบอุดหนุน  300,000  เงินอุดหนุนการทําวิจัย 

 - คาสนับสนุนในการทําวิจัยองคความรู 
1. ทุน 20,000 จํานวน 3 ทุน 
2. ทุน 30,000 จํานวน 2 ทุน 
3. ทุน 50,000 จํานวน 1 ทุน 

เปนเงิน  170,000  บาท 
- คาสนับสนุนในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
     ทุนละ 10,000 บาท จํานวน 13 ทุน 
เปนเงิน  130,000  บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.4  จัดตั้งหนวยวิจัย 

9.1.1 ตั้งคณะทํางาน 
 9.1.2 วางแผนการทํางาน 
 9.1.3 ประเมินผล 
 9.1.4 รายงานผล 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  20,000 คาตอบแทน 

คาตอบแทน 2,000 บาท 
คาใชสอย 
- คาบริหารจัดการหนวยวิจัย 
เปนเงิน  3,000  บาท 
คาวัสดุ 
- คาจัดซ้ือเอกสาร ตํารา  15,000 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 

(ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพของคณะมนุษยศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 2  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...7.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี...9.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี...6.1, 6.3, 6.4 

3.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการท่ีเกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษามีความจําเปนเปนอยางย่ิงเพื่อการพัฒนา
คณะฯและสาขาวิชาใหมีคุณภาพ จากผลการประเมินโครงการท่ีผานมาปรากฏผลท่ีดีและสงเสริมใหมี
การดําเนินการตอไปๆ โครงการน้ีจึงตองการสงเสริมและสนับสนุนโรงการตางๆ ของคณะฯและ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค 
 1   เพื่อใหคณะฯ มีฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.  เพื่อใหการจัดทํา SAR ของคณะฯ และสาขาวิชาเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณ 

4.  เพื่อประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 

3204011210 
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
5.1 ฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.2 อบรมบุคลากรและนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.3 จัดทํา SAR ของคณะฯ และสาขาวิชา 

5.4 สัมมนา SAR หลังการตรวจประเมิน 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

- โครงการ ฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - โครงการอบรมบุคลากรและนักศึกษามีความรูความเขาใจในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 - โครงการจัดทํา SAR ของคณะฯ และสาขาวิชา 

- โครงการสัมมนา SAR หลังการตรวจประเมิน 

 
1 โครงการ 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 
1 โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของบุคคลากรท่ีทํางานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี

ตอฐานขอมูล 
 - ความพึงพอใจของอบรมบุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารับการอบรม 
 - ความพึงพอใจของบุคคลากรท่ีทํางานประกันคุณภาพการศึกษาตอ
การดําเนินงานจัดทํา SAR  

- ความพึงพอใจของบุคคลากรท่ีทํางานประกันคุณภาพการศึกษาตอ
การสัมมนา SAR หลังการตรวจประเมิน 

 
ท่ีระดับ 3.51 

 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 

 
ท่ีระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 (โครงการ ฐานขอมูลในงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา) 
 - 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 (โครงการอบรมนักศึกษามี
ความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
 - 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 (โครงการจัดทํา SAR ของ
คณะฯ และสาขาวิชา) 

-1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554  (โครงการสัมมนา SAR 
หลังการตรวจประเมิน) 

 
1  ปงบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการ   

 
198,460  บาท 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  184,400  บาท 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1. ฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

50,000  50,000 

2. อบรมบุคลากรและนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

70,000  70,000 

3. จัดทํา SAR ของคณะฯ และสาขาวิชา 30,000  30,000 
4. สัมมนา SAR หลังการตรวจประเมิน 34,400  34,400 

รวม 184,400  184,400 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงินรายได  
 งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1 ฐานขอมูลในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

      50,000     

2 อบรมบุคลากรและนักศึกษา
มีความรูความเขาใจในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

   70,000   

3 จัดทํา SAR ของคณะฯ และ
สาขาวิชา 

   30,000   

4 สัมมนา SAR หลังการตรวจ
ประเมิน 

   34,600   

รวม  
                  184,600                                   

 184,600                                

184,600   
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1     ฐานขอมูลในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. เขียนโครงการขออนุมัต ิ 
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  25,000 งบดําเนินงาน 
   คาวัสดุ 

- คาวัสดุสํานักงาน 25,000  บาท 
งบลงทุน  25,000 งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 
- คาจางทําฐาน ขอมูล 25,000 บาท 
 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.2      อบรมบุคคลากรและนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. เขียนโครงการขออนุมัต ิ
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  70,000 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 

-คาวิทยากร 2 คน x.2 วัน x 5 ชม.           
x 1,200 บาท  เปนเงิน 24,000 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหาร 150 คน x 2 ม้ือ x 100 บาท  
เปนเงิน 30,000  บาท 
- คาอาหารวาง 150 คน x 4 ม้ือ x 25  
บาท 15,000  บาท 
คาวัสด ุ 
- วัสดุสํานักงาน 1,000 บาท  

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.3      จัดทํา SAR ของคณะฯ และสาขาวิชา 

 1. เขียนโครงการสงคณะฯ 
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  30,000 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน  

- คาวิทยากร 1 คน x 7 วัน x 1,200 
บาท  เปนเงิน  8,400 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหาร 40 คน x 7 ม้ือ x 40 บาท  
=  11,200บาท 
- คาอาหารวาง 40 คน x 7 ม้ือ x 25  
บาท = 7,000 บาท 
คาวัสดุ 
- เอกสาร 3,400 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.4  โครงการสัมมนา SAR หลังการตรวจประเมิน 

 1. เขียนโครงการสงคณะฯ 
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   34,600 งบดําเนินงาน  
   คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 2 คน x 5 ชม. x 1,200 
บาท  เปนเงิน 12,000 บาท  
คาใชสอย 
- คาอาหาร 100 คน x  120 บาท  
เปนเงิน  12,000 บาท 
- คาอาหารวาง 100 คน x 2 ม้ือ x                    
25 บาท  เปนเงิน 5,000 บาท 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
คาวัสดุ 
คาเอกสาร 100 ชุด x 40 บาท            
เปนเงิน  4,000 บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน  1,600 บาท  

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 

(ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตที่พึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2, 18 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี...2.6, 2.7  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การผลิตบัณฑิตเปนภารกิจสําคัญของคณะฯ การสงเสริมใหนักศึกษาใฝรูดานวิชาการจะทําให 
รวมท้ังการใหขอช้ีแนะท่ีเปนประโยชนท้ังในดานการเรียนและการดําเนินชีวิต จะสามารถชวยทําใหภาระ
กิจการผลิตบัณฑิตบรรลุเปาหมาย 
4. วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใฝหาความรูดานวิชาการ 
    
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 โครงการใหทุนสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมงานวิชาการ 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาเขารวมงานวิชาการ 

 
10 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวมงานวิชาการ 

 
ท่ีระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
-  1 ตุลาคม 2553  ถึง 30 กันยายน 2554 (รวมงานวิชาการ) 

 
1 ปงบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมงานวิชาการ    

 
50,000  บาท  

1204011311 
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7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  50,000 บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมงานวิชาการ 

 
50,000 

 
 

 50,000 
 
 

รวม 50,000  50,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 สนับสนุนใหนักศึกษาเขา
รวมงานวิชาการ 

      50,000 
 
 
 
 

    

 รวม  
                  50,000                                 

 50,000                                

50,000 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมงานวิชาการ 
 1. เขียนโครงกาขออนุมัต ิ 
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  50,000 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย  

- คาท่ีพัก 10 คน x 1,000 บาท x 3 คร้ัง  
เปนเงิน 30,000 บาท 
- คาพาหนะ 3,000 บาท  x  3 คร้ัง      
เปนเงิน 9,000 บาท 
- คาเบี้ยเลี้ยง 10 คน x 100 บาท  x         
3 คร้ัง  เปนเงิน 3,000 บาท 
คาวัสด ุ 
- คาวัสดุเขารวมอบรม    8,000 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 
 
 

(ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2, 18  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี...2.6, 2.7 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การผลิตบัณฑิตเปนภารกิจสําคัญของคณะฯ หลักสูตรท่ีดีมีคุณภาพจะทําใหนักศึกษามีคุณภาพ
ท่ีดี การท่ีอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ. 5) 
การจัดการเรียนการสอนจะทําใหงานผลิตบัณฑิตบรรลุเปาหมาย 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดทํา มคอ. 3  และ มคอ. 5 

2. เพื่อสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เชน วิธีสอน 
การวัดผลและประเมินผล การสรางสื่อการเรียนการสอน เปนตน 

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสาขาวิชาตางๆ ไดทบทวนสาระสําคัญของหลักสูตร (แนะแนว) 
4. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยแสวงหาความรู และเผยแพรความรู ดานวิชาการ (วารสารมนุษย

สังคมปริทัศน) 
    
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง การเขียน มคอ. 3  และ มคอ. 5 
          5.2 อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง วิธีสอน และการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
          5.3 แนะแนวการศึกษา  
 5.4 จัดทําวารสารมนุษยสังคมปริทัศน 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
1. โครงการอบรมอาจารยผูสอนเร่ือง การจัดทํา มคอ. 3  และ มคอ. 5  
2. โครงการอบรมอาจารยผูสอนเร่ือง วิธีสอน และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน 
3. โครงการแนะแนวการศึกษา 
4. โครงการจัดทําวารสารมนุษยสังคมปริทัศน 

 
1 โครงการ 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 

2 ฉบับ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมเร่ือง การจัดทํา มคอ3  และ มคอ 
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโครงการอบรมอาจารยผูสอนเร่ือง วิธี
สอน และการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการแนะแนวการศึกษา 
- ความพึงพอใจของผูอานวารสารคณะมนุษยสังคมปริทัศน 

 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 

 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
-  พฤศจิกายน 2553 ( อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง การเขียน มคอ. 3  และ 
มคอ. 5) 
-  พฤศจิกายน 2553 (อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง วิธีสอน และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน) 
-  1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 (โครงการแนะแนวการศึกษา) 
-  1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 (โครงการจัดทําวารสารมนุษย
สังคมปริทัศน) 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 ปการศึกษา 
1 ปการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
1.  โครงการอบรมอาจารยผูสอนเร่ือง การจัดทํา มคอ3  และ มคอ             
2.  โครงการอบรมอาจารยผูสอนเร่ือง วิธีสอน และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน  
3.  โครงการแนะแนวการศึกษา  
4.  โครงการจัดทําวารสารมนุษยสังคมปริทัศน   

 
60,000 บาท 
60,000 บาท 

 
54,060 บาท 
90,000 บาท 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  264,060 บาท 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1.  อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง      การจัดทํา 
มคอ. 3  และ มคอ. 

60,000 
 

 60,000 
 

2 อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง วิธีสอน และการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

60,000  60,000 

3 แนะแนวการศึกษา   54,060  54,060 
4 จัดทําวารสารมนุษยสังคมปริทัศน   90,000  90,000 

รวม 264,060  264,060 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง 
การจัดทํา มคอ. 3  และ 
มคอ.5 

  60,000     
 

    

2. อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง 
วิธีสอน และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการ
สอน 

 60,000     

3. แนะแนวการศึกษา      54,060   

4. จัดทําวารสารมนุษยสังคม
ปริทัศน   

   90,000   

 รวม  
 120,000                 144,060                                  

 264,060                                
264,060   
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง การเขียน มคอ. 3  และ มคอ. 5 
 1. เขียนโครงการขออนุมัต ิ
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  60,000 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 2 คนx 8 ชม. x1,200 บาท   
เปนเงิน 19,200 บาท 
คาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน 89 คน X 1 ม้ือ x 
120 บาท  เปนเงิน  10,680 บาท 
- คาอาหารวาง 89 คน x 2 ม้ือx 25 บาท 
เปนเงิน 4,450 บาท 
- คาเชารถ 3,000 บาท  
- คาท่ีพัก 2 คน x 1,000 บาท  
เปนเงิน 2,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสาร 89 ชุด x 100 บาท เปนเงิน 
8,900 บาท 
- คาปาย  1,000 บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน 10,770 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.2    อบรมอาจารยผูสอนเร่ือง วิธีสอน และการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
 1. เขียนโครงการสงคณะฯ 
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  60,000 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 2 คนx 8 ชม. x1,200 บาท   
เปนเงิน 19,200 บาท 
คาใชสอย  
- คาอาหารกลางวัน 89 คน X  1 ม้ือ x 
120 บาท   เปนเงิน  10,680 บาท 
- คาอาหารวาง 89 คน x 2 ม้ือx 25 บาท 
เปนเงิน 4,450 บาท 
- คาเชารถ 3,000 บาท  
- คาท่ีพัก 2 คน x 1,000 บาท  
เปนเงิน 2,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสาร 89 ชุด x 100 บาท เปนเงิน 
8,900 บาท 
- คาปาย  1,000 บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน 10,770 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.3    แนะแนวการศึกษา 
 1. เขียนโครงการสงคณะฯ 
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  54,060 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 

- คารถ 5 คร้ัง x 2,000  บาท เปนเงิน 
10,000 บาท 
- คานํ้ามัน รถ 5 คร้ัง x 3,000 บาท  
เปนเงิน 15,000 บาท 
คาวัสดุ 
- แผนพับประชาสัมพันธ  5,000 ชุด x  
5 บาท เปนเงิน  25,000 บาท   
- คาปาย ขนาด 110 x 210  จํานวน  4
ปาย x 550 บาท เปนเงิน 2,200 บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน  1,860 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.4   โครงการจัดทําวารสารมนุษยสังคมปริทัศน 
 1. เขียนโครงการขออนุมัต ิ 
 2. ดําเนินตามโครงการ 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  90,000 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย  

- คา peer review  8 เร่ือง x 1,000 บาท 
x 2 ฉบับเปนเงิน  16,000 บาท   
- คาตอบแทนผูเขียน  8 เร่ือง x 2 ฉบับ 
x 500 บาท เปนเงิน 8,000 บาท 
คาวัสด ุ 
- คาจางพิมพวารสาร  120 หนา x 10 
บาท x 2 เลม เปนเงิน  2,400 บาท   
- คาจางทําเลม จํานวน 200 เลม x 2 
คร้ัง x 150 บาท เปนเงิน 60,000 บาท 
-  คาวัสดุสํานักงาน 3,600 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 
 

(ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาศักยภาพเรียนดีตองมีเทคนิค 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 5  พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2,  17, 18 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี...2.6  2.7 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
ผลการเรียนท่ีดีของนักศึกษานอกจากจะเกิดจากความตั้งใจเรียนรูในหองเรียนแลว การสงเสริม

ใหนักศึกษามีทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม จะสามารถสงเสริมทักษะในการเรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการ
เรียนของนักศึกษาประสบความสําเร็จ 
4. วัตถุประสงค 

4.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานคอมพิวเตอร 
4.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานภาษาอังกฤษ 
4.3 เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ 
4.4 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานภาษาและการคิดวิเคราะห (สอบ ก.พ. ) 
4.5 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการทํางานเชิงวิชาการ (จัดนิทรรศการ) 
4.6 เพื่อใหผูเช่ียวชาญภายนอกรวมเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนรูใหกับนักศึกษา 
 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
5.1. โครงการอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร 

 5.2. โครงการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
5.3. โครงการอบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
5.4. โครงการอบรมทักษะดานภาษาและการคิดวิเคราะห (สอบ ก.พ. ) 
5.5 โครงการกิจกรรมเชิงวิชาการ 
5.6 โครงการเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ 

1204011513 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
1. โครงการอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร 
2. โครงการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
3. โครงการอบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
4. โครงการอบรมทักษะดานภาษาและการคิดวิเคราะห (สอบ กพ ) 
5. โครงการกิจกรรมเชิงวิชาการ 
6. โครงการเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ 

 
1 โครงการ 
1 โครงการ 
1 โครงการ 
1 โครงการ 
1 โครงการ 

 1โครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร 
- ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมทักษะดานภาษาและการคิด
วิเคราะห (สอบ ก.พ. ) 
- ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการกิจกรรมเชิงวิชาการ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ 

 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 

 
ท่ีระดับ 3.51 
ท่ีระดับ 3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
-  พฤศจิกายน (โครงการอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร) 
- ธันวาคม (โครงการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ) 
- มกราคม (โครงการอบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ) 
- กุมภาพันธ (โครงการอบรมทักษะดานภาษาและการคิดวิเคราะห) 
- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 (โครงการกิจกรรมเชิงวิชาการ) 
- 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 (โครงการเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ) 

 
18 ชม. 
2 วัน 

20 ชม. 
2 วัน 

1 ปงบประมาณ 
1 ปงบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชงิตนทุน : 
- งบประมาณท่ีใชในการจัดโครงการท้ังหมด   

 
318,900  บาท 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  318,900  บาท 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
 
8.1  แหลงงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1. อบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร 60,000  60,000 
2. อบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 50,000  50,000 
3. อบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 60,000  60,000 
4. อบรมทักษะดานภาษาและการคิด
วิเคราะห 

50,000  50,000 

5. จัดอบรมเชิงวิชาการ 30,000  30,000 
6.จัดใหมีการเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ 68,900  68,900 

รวม 318,900  318,900 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1 อบรมทักษะการใช
คอมพิวเตอร 

 60,000     

2 อบรมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

 50,000     

3 อบรมทักษะการเขียนเชิง
วิชาการ 

 60,000     

4 อบรมทักษะดานภาษาและ
การคิดวิเคราะห 

   50,000   

5 จัดอบรมเชิงวิชาการ  30,000     
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ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

6 จัดใหมีการเรียนรูกับ
ผูเช่ียวชาญ 

 68,900     

 รวม  
 268,900  50,000                                 

268,900 50,000                                

318,900 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1   อบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร 
  9.2.1. เขียนโครงการ 

9.2.2 ดําเนินงาน 
 9.2.3 ประเมินผล 
 9.2.4 รายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  60,000   บาท 

 
คาตอบแทน 
-คาวิทยากร 4 คน x 3 วัน x 6 ชม. x 
400 บาท  เปนเงิน  28,800  บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหาร 50 คน x 3 ม้ือ x 80 บาท  
เปนเงิน 12,000 บาท 
- คาอาหารวาง 50 คน x 6 ม้ือ x 25  
บาท เปนเงิน  7,500  บาท  
- คาเชาสถานท่ี 2,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 4,700 บาท 
- คาเอกสาร  50 ชุด x 100 เปนเงิน 
5,000 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 



 

58 
 

9.2  อบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
9.2.1. เขียนโครงการ 
9.2.2 ดําเนินงาน 

 9.2.3 ประเมินผล 
 9.2.4 รายงานผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  50,000   บาท 

 
 

คาตอบแทน 
-คาวิทยากร 5 คน x 2 วัน x 6 ชม x 
400 บาท  เปนเงิน  24,000 บาท 
คาใชสอย 
 -  คาอาหาร 40 คน x 2 ม้ือ x 80 บาท  
เปนเงิน   6,400 บาท 
- คาอาหารวาง 40 คน x 4 ม้ือ x 25  
บาท  เปนเงิน 4,000  บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 9,600 บาท 
- เอกสาร 40 ชุด x 150   
เปนเงิน 6,000 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.3   อบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ  
9.2.1. เขียนโครงการ 
9.2.2 ดําเนินงาน 

 9.2.3 ประเมินผล 
 9.2.4 รายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   60,000   บาท 

 
คาตอบแทน 
-คาวิทยากร 4 คน x 20 ชม. (10 วัน) x 
600 บาท  เปนเงิน 48,000 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารวาง 40 คน x 10 ม้ือ x 25  
บาท = 10,000  บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 500 บาท 
- เอกสาร 1,500 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
9.4  อบรมทักษะดานภาษาและการคิดวิเคราะห  

9.2.1. เขียนโครงการ 
9.2.2 ดําเนินงาน 

 9.2.3 ประเมินผล 
 9.2.4 รายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   50,000   บาท 

 
 

คาตอบแทน 
-คาวิทยากร 2 คน x 2 วัน x 6 ชม. x 
1,200 บาท  เปนเงิน  28,800 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหาร 70 คน x 2 ม้ือ x 60 บาท  
เปนเงิน  8,400 บาท 
- คาอาหารวาง 70 คน x 4 ม้ือ x 25  
บาท  เปนเงิน  7,000  บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 2,300 บาท 
- เอกสาร 70 ชุดx50 เปนเงิน 3,500 บ. 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.5  จัดอบรมเชิงวิชาการ  
9.2.1. เขียนโครงการ 
9.2.2 ดําเนินงาน 

 9.2.3 ประเมินผล 
 9.2.4 รายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  30,000   บาท 

 
 

คาวัสด ุ 
- คาปายพรอมขาตั้ง 10 ปาย x 1,500
บาท  เปนเงิน 15,000 บาท  
- คาแผนพับ 1,000 ชุด x 10 บาท เปน
เงิน 10,000 บาท  
 - วัสดุสํานักงาน  5,000 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
9.6.โครงการเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ 

9.2.1. เขียนโครงการ 
9.2.2 ดําเนินงาน 

 9.2.3 ประเมินผล 
 9.2.4 รายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   68,900   บาท 

 
 

คาตอบแทน 
- คาวิทยากร 11 คน x 5 ชม. x 800 
บาท   เปนเงิน  44,000 บาท 
คาใชสอย 
- คาท่ีพัก 11 คน x 600 บาท เปนเงิน 
6,600 บาท  
- คาพาหนะ  11 คน x 1,500 บาท                 
เปนเงิน  16,500 บาท 
คาวัสด ุ 
- คาวัสดุสํานักงาน  1,800 บาท  

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

(ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  คณะมนุษยศาสตรฯ 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี... 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี   2.8 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากความสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาระดับชาติใหนักศึกษามีความรูคูคุณธรรม
เน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีสําคัญในการพัฒนาชาติและสังคมสําหรับในการเปนสถาบันการศึกษาซ่ึงตองมุงเนน
สงเสริมกิจกรรมดานการอบรมจริยธรรมนอกเหนือไปจากการใหความรู  ประกอบกับผลการประเมิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร  เม่ือป 2553  พบวานักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมพึงพอใจกับโครงการน้ีในระดับมากท่ีสุด  และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนไดในระดับ
มากท่ีสุดเชนกัน 

ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพื่อ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม”  ใหแกนักศึกษา  ตลอดจนศิษยเกา  และ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  จึงสมควรไดรับการดําเนินการตอเน่ือง เพื่อเปนการปลูกฝงและเตรียมพรอม
นักศึกษาในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยใหสําเร็จการศึกษาไดอยางราบร่ืน รวมท้ังเปนการกระตุนให
กลุมเปาหมายในเร่ืองการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและทํากิจกรรมเพื่อสังคมตอไป  

 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา 
 2.  เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและรูจักเพื่อนใหม 
 
 
 

1204011314 
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และผูสนใจที่เขารวม 

 
300 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอกิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที ่1/2554 

 
1  วัน 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ  40,000  บาท 

 
133 บาท / คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  40,000  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.  อบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000  40,000 

รวม 40,000  40,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  อบรมคุณธรรมจริยธรรม   40,000          

 รวม  
                

               
40,000                                                                 

             40,000                                                                                 

       40,000                                                                                          
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
1. ติดตอวิทยากร 
2. ดําเนินงาน 
3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
4.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  40,000 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร  2 คน × 3 ชั่วโมง ×  
   800 บาท = 4,800 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารวาง 25 บาท × 300 ชุด  
   = 7,500 บาท 
- คาอาหารกลางวัน  55 บาท × 300 ชุด 
   = 16,500 บาท 
- คายานพาหนะ  2 คัน × 3,000 บาท 
   = 6,000 บาท 
- คาจางจัดสถานที ่ 2,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสารประกอบการอบรม 10 บาท × 320  
   ชุด = 3,200 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 
 
 

(นางสาวประอรนุช  โปรงมณีกุล) 
ตําแหนงรองคณบดี 
   ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกา 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี... 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี  3.1-2  และ 3.1-4 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากขอมูลขาวสารในปจจุบันมีจํานวนมากมาย  ในขณะท่ีนักศึกษาและศิษยเกาของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจําเปนตองใชขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน  และ ตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดใหคณะฯ ตองทําหนาท่ีใหบริการขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซ่ึงไดเปดใหบริการรับสงขอมูลท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาใน
ปงบประมาณท่ีผานมา  จึงจะขยายกลุมผูรับบริการขอมูลมายังนักศึกษาของคณะฯ  เพื่อใหสามารถ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนในเชิงรุกแกกลุมเปาหมายได 

 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อจัดเตรียมและใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาปจจุบันของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.  เพื่อจัดเตรียมและใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1  จัดสงขอมูลผานบริการ SMS 
 
 

1204011315 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนสาขาวิชาที่ใชบริการ 

 
11 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 2/2553  - 1/2554 

 
1  ปการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ  30,000  บาท 

 
227 บาท / สาขาวิชา / เดือน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  30,000  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม (บาท) แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.  จัดสงขอมูลผานบริการ SMS 30,000  30,000 

รวม 30,000  30,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  จัดสงขอมูลผานบริการ SMS  10,000  10,000  10,000 

 รวม  
 10,000  10,000  10,000 

10,000 10,000 10,000 
30,000 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมจัดสงขอมูลผานบริการ SMS 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  แตงตั้งคณะทํางานรวบรวมขอมูลจากทุกสาขาวิชา 
 2.  สงขอมูล 
 3.  สรุปผลการสงขอมูลผานบริการ SMS ตามรายเดือน 
 4.  ประเมินผลการดําเนินงาน 
 5.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  30,000 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 

- คาใชบริการ     2,000 บาท ×12  เดือน   
  = 24,000  บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน  6,000  บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

 
(นางสาวประอรนุช  โปรงมณีกุล) 

ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  ทุนเรียนด ีกิจกรรมเดน 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี... 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี   2.7-3 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองการใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการศึกษาและการ
ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนเพื่อสรางความสามัคคีใหกับหมูคณะ จึงไดจัดตั้งโครงการทุนเรียนดี กิจกรรม
เดนขึ้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนและทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน อีกท้ังใหเปน
ตัวอยางกับรุนนองท่ีกําลังศึกษาอยู ใหมีกําลังใจในการเรียนและกิจกรรมท้ังน้ีเพื่อประโยชนกับตัว
นักศึกษาเองอีกท้ังยังเปนตัวอยางท่ีดีใหกับนักศึกษารุนหลังตอไป 
 นอกจากน้ี  จากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาสวนใหญ พบวา เม่ือนักศึกษาทราบวามี
ทุนการศึกษาให ท้ังในดานการเรียนดีและกิจกรรมเดน  ทําใหนักศึกษามองเห็นเปาหมายของการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย  และมุงม่ันไปในทางท่ีตนเองถนัด  ในขณะเดียวกันเสียงสะทอนจากผูสอนสวนมากเห็น
ดวยท่ีคณะฯ มีวิธีการเชิงสรางสรรรค เพื่อกระตุนใหนักศึกษาใหสนใจในการเรียนและการทํากิจกรรม 
 ดังน้ัน คณะฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนเรียนดีและกิจกรรมเดนสําหรับ
นักศึกษา 

 
4. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตั้งใจเลาเรียนและทํา 
กิจกรรม 

2. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษาท่ีเรียนดี กิจกรรมเดน 
3.  เพื่อเปนแรงผลักดันใหนักศึกษาทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสังคมตอไปในอนาคต 

1204011316 



 

68 
 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 ใหทุนการศึกษาเรียนดีกิจกรรมเดน 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนเรียนดี 
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนกิจกรรมเดน 

 
11  
11  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจตอกิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที ่1/2554 

 
1  ภาคการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ  45,000  บาท 

 
2,045 บาท / คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  45,000  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.  ใหทุนการศึกษาเรียนดีกิจกรรมเดน 45,000  45,000 

รวม 45,000  45,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  ใหทุนการศึกษาเรียนดีกิจกรรม
เดน 

  45,000          

 รวม  
                45,000                                                                 

             45,000                                                                                 

       45,000                                                                                          
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
1.  ทําบันทึกขอความถึงประธานสาขาวิชาคัดเลือก 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
3.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
4.  ประกาศผลการคัดเลือก   
5.  มอบทุนและประกาศนียบัตร   
6.  จัดทําประกาศเชิดชูเกียรตินักศึกษาท่ีไดรับทุนโดยแสดงท่ีบริเวณหนาคณะ 
7.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  45,000 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 

- คาตอบแทน  2,000 บาท ×11 สาขาวิชา  ×  
  2 ประเภท =   44,000  บาท 
คาวัสดุ            
- คาจัดทําปาย  1,000  บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 
 
 

(นางสาวประอรนุช  โปรงมณีกุล) 
ตําแหนงรองคณบดี 
   ผูเสนอโครงการ 



 

70 
 

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   สนับสนุนการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3  การพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี... 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี  3.1-3  และ 3.1-5 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ทุกปการศึกษา มีนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเปนจํานวนมาก  ซ่ึงตองเขาสูตลาดแรงงาน  รวมถึงศิษยเกาของคณะฯ และผูสนใจท่ีอยูใน
ระหวางการหางานทํา  ประกอบกับผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมการปจฉิมนิเทศ ประจําป
การศึกษา 2553  พบวาความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 คณะฯ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อ
เตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมและความเขาใจในกระบวนการสมัครงาน  อันจะสรางความม่ันใจใหแก
นักศึกษาเม่ือไปสมัครงาน 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกามีความรู ความเขาใจในการสมัครงาน 
 2. เพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกามีความม่ันใจในการสมัครงาน 
 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 อบรมความรูเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณงาน 
 

1204011317 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่จะสําเร็จการศึกษา 
- จํานวนศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและผูสนใจ 

 
240   
60 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที ่1/2554 

 
1  วัน 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ  40,000  บาท 

 
133 บาท / คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  40,000 บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม (บาท) แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. อบรมความรูเกี่ยวกับการสมัครงานและ 
การสัมภาษณงาน 

40,000  40,000 

รวม 40,000  40,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  อบรมความรูเกี่ยวกับการสมัคร
งานและการสัมภาษณงาน 

          40,000 

 รวม  
                                                                                

               
40,000  

                                                               40,000                                

                                                 40,000                                                 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. ติดตอวิทยากร 
2. ดําเนินงาน 
3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
4.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  40,000 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 

- วิทยากร 4 คน × 3 ชม. × 800 บาท    
   = 9,600 บาท 
คาใชสอย 
- อาหารกลางวัน 300 คน × 1 มื้อ ×  
   40 บาท = 12,000 บาท 
- อาหารวาง 300 คน × 1 มื้อ × 25 บาท  
   = 7,500 บาท     
- คาพาหนะ  2 เที่ยว × 3,000 บาท = 
   6,000  บาท   
- คาจางจัดสถานที ่ 1,500 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสารประกอบการอบรม  340 ชุด ×  
  10 บาท = 3,400 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 

(นางสาวประอรนุช  โปรงมณีกุล) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี... 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี  3.2-4 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
การทํางานในสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซ่ึงมีคนเปนจํานวนมาก

จําเปนตองทํางานโดยอาศัยการทํางานท่ีประสานกันภายใน  ในขณะเดียวกัน  สโมสรตองมีเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อเปดโลกทัศนของนักศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการทํางานเปน
ทีมและการสรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่นจึงมีความจําเปนอยางย่ิง 

 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหความรูแกนักศึกษาท่ีทํางานในสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใน
เร่ืองการทํางานเปนทีมและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและสรางเครือขายการทํางานของสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1  อบรมการทํางานเปนทีมและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2  ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

 
22 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที ่2/2553  และ 1/2554   

 
2 ภาคการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ  30,000  บาท 

 
682 บาท / คน / กิจกรรม 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  30,000  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. อบรมการทํางานเปนทีมและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

20,000  20,000 

2. ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

10,000  10,000 

รวม 30,000  30,000 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)  
 T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. อบรมการทํางานเปนทีมและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   20,000   

2. ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

     10,000 

 รวม  
   20,000  10,000 

 20,000 10,000 

                        30,000                                                                         
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมอบรมการทํางานเปนทีมและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  ติดตอวิทยากร 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  20,000 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 800 × 6 ชั่วโมง  
   × 3 คน = 14,400 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน  22 คน ×60 บาท  
   = 1,320 บาท 
- คาพาหนะ  3,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาจางทําปาย  1,000  บาท 
- คาวัสดุประกอบการอบรม  280  บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9.2    กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  ติดตอหนวยงานท่ีศึกษาดูงาน 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน  10,000 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 

- คาพาหนะ                  6,000  บาท 
- คาของที่ระลึก              1,000 บาท 
- คาอาหารกลางวัน  22 คน × 60 บาท  
   = 1,320 บาท 
คาวัสดุ 
- คาจางทําปาย                1,000 บาท 
- คาใชสอย                        680 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 

(นางสาวประอรนุช   โปรงมณีกุล) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3  การพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี... 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี  3.2-3 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
นอกจากสถานประกอบการจะตองการนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในเชิงวิชาการตาม

ตําแหนงงานแลว  สถานประกอบการยังตองการนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติอื่น เชน ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น  การคิดวิเคราะห  ภาวะผูนําและผูตาม  เปนตน 

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรท่ีมีหนาท่ีดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา จึงเปน
แหลงพัฒนาใหนักศึกษามีพัฒนาการดานสติปญญา  สังคม  และอารมณ  อันจะทําใหนักศึกษาสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมและสามารถทํางานอยางมีระบบดวยวงจร  PDCA ได  ซ่ึงจะทําใหนักศึกษา
มีคุณสมบัติท่ีสถานประกอบการตองการ 

 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 2.  เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมของสโมสรไดอยางมีระบบดวยวงจร PDCA 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1  แขงกีฬาดอนขังใหญ 
 5.2  จัดบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

1204011319 
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 5.3  จัดงาน Star  of  HUSS  2011 
 5.4  จัดงานถวายเทียนพรรษา 
 5.5  จัดงานลอยกระทง 
 
6. ตัวชีว้ัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนสาขาวิชาที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 
11 สาขาวิชา / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 
3.51 / กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- ภาคเรียนที ่2/2553  และ 1/2554   

 
2 ภาคการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ  70,000  บาท 

 
1,273 บาท / สาขาวิชา 

/ กิจกรรม 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  70,000  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. แขงกีฬาดอนขังใหญ 50,000  50,000 
2. จัดงานบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 5,000  5,000 
3. จัดงาน Star  of  HUSS  2011 5,000  5,000 
4. จัดงานถวายเทียนพรรษา 5,000  5,000 
5. จัดงานลอยกระทง 5,000  5,000 

รวม 70,000  70,000 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. แขงกีฬาดอนขังใหญ           50,000  

2. จัดบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม 

 5,000           

3. จัดงาน Star  of  HUSS  2011          5,000   

4. จัดงานถวายเทียนพรรษา          5,000   

5. จัดงานลอยกระทง  5,000           

 รวม  
                

           
10,000                                                     

               
60,000                      

    10,000                                                           60,000          

                                                70,000                                                 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมแขงกีฬาดอนขังใหญ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. วางแผน 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  50,000 คาใชสอย 

- คาเชาโครงเหล็ก    2,000  บาท 
- คาเชาชุดเชียรลีดเดอรและการแสดงภาค 
   สนาม 15 ชุด ×1,000 บาท = 15,000  บาท 
- คาอาหารกลางวัน  195 คน × 50 บาท =       
   9,750 บาท     
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสําหรับทํา stand เชียร  15,000 บาท 
- คาจางทําปายสําหรับขบวนพาเหรด    
   11 ปาย  × 750  บาท  = 8,250 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.2    กิจกรรมจัดบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. วางแผน 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน  25 คน × 60 บาท =  
   1,500 บาท 
- คาเชารถ                      2,000  บาท     
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน             1,000  บาท 
- คาจางทําปาย                  500  บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9.3    กิจกรรมจัดงาน  Star  of  HUSS  2011 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. วางแผน 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 คาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน  25 คน × 60 บาท =  
   1,500 บาท 
- คาอาหารวาง  26 คน × 25 บาท = 650 บาท 
- คาจางทําสายสะพาย 7 เสน × 300  บาท =  
   2,100  บาท 
- คาของขวัญสําหรับผูชนะ 250 บาท × 3 ชิ้น  
  = 750  บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.4    กิจกรรมจัดงานถวายเทียนพรรษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. วางแผน 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 คาใชสอย 

- คาเชารถ                             1,000 บาท 
- คานํ้าด่ืม  250 ขวด × 5 บาท = 1,250  บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสําหรับการตกแตงเทียน  2,000  บาท 
- คาจางทําปายกิจกรรม             750  บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.5    กิจกรรมงานลอยกระทง 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. วางแผน 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 คาใชสอย 

- คาเชาเครื่องเสียง               2,000    บาท 
- คาวัสดุการทํากระทง           1,500     บาท 
- คาเชาชุดประกวดนางนพมาศ 1,000    บาท 
- คาจางแตงหนา                    500     บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 

(นางสาวประอรนุช   โปรงมณีกุล) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( /  )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี... 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี  3.1-1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
 อาจารยท่ีปรึกษามีบทบาทสําคัญตอการเรียนการสอน  สังคม  และอารมณของนักศึกษา  ซ่ึงจะ
ทําใหนักศึกษาสามารถบรรลุผลสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน  และทําใหนักศึกษามีคุณสมบัติท่ีพึง
ประสงคของตลาดแรงงาน 
 
4. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  ของอาจารยท่ีปรึกษา  

2.  เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาสามารถใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตให
นักศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 อบรมอาจารยท่ีปรึกษา 
 5.2 จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 

1204011320 
1204011120 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนอาจารยที่ปรึกษา 
- จํานวนคูมือแนวทางการปฏิบัติงานอาจารยที่ปรึกษา 

 
70 
140 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ 

 
3.51 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
- 2/2553 – 1/2554   

 
1  ปการศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 
- งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ  45,000  บาท 

 
643 บาท / คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  45,000  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. อบรมอาจารยที่ปรึกษา 30,000  30,000 
2. จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานอาจารยที่
ปรึกษา 

15,000  15,000 

รวม 45,000  45,000 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)  
 T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. อบรมอาจารยที่ปรึกษา       30,000      

2. จัดทําคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติงานอาจารยที่ปรึกษา 

  15,000          

 รวม  
              15,000  30,000                                 

15,000 30,000                                

45,000                                                                                                 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมอบรมอาจารยที่ปรึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ติดตอวิทยากร 
 2. ดําเนินงาน 
 3. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  30,000 คาตอบแทน 

- วิทยากร 1 คน × 3 ชม. × 1200 บาท   
   =   3,600 บาท 
คาใชสอย 
- อาหารกลางวัน 70 คน × 1 มื้อ × 120 บาท  
   = 8,400 บาท 
- อาหารวาง 70 คน × 1 มื้อ × 25 บาท  
   = 1,750 บาท     
- คาเชารถ 2 เที่ยว × 3,000  บาท   
   = 6,000 บาท 
- คาจางจัดสถานที ่ 2,000  บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสารประกอบการอบรม  80 ชุด × 50  
   บาท = 4,000 บาท 
- วัสดุสํานักงาน  4,250  บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9.2    กิจกรรมจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานอาจารยที่ปรึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. คนหาขอมูล 
 2. รวบรวมขอมูล 
 3. จัดทําตนฉบับ 
 4. สงโรงพิมพ 
 
 
 
 
 



 

85 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  15,000 คาวัสดุ 

- คาจางพิมพตนฉบับ  1,000  บาท   
- คาจางพิมพคูมือ  100  บาท × 140 
เลม  
   =  14,000 บาท 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 
 

(นางสาวประอรนุช  โปรงมณีกุล) 
ตําแหนงรองคณบดี 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 

2. ความสอดคลองกับ 
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( P)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน  ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร.   ขอท่ี 7  และ 17 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.   ขอท่ี 2.6  และ 9.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ.   ขอท่ี 6.1   
 

3. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรน้ันจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเน่ือง มีการเตรียมความพรอม ท้ังดานสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ และเอกสารตํารา รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน  ท้ังน้ีเพื่อเปน
เคร่ืองชวยสนับสนุนใหนักศึกษาเขาใจในสิ่งท่ีเรียน และทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีวินัยในตนเอง สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมบน
พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมไดอยางมีความสุข   ซ่ึงจะสงผลตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยตรงดวย   
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
          2. เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกนักศึกษา 
          3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัย 
 
 
 
 

1204031123 
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม การบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.2 กิจกรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 5.3 กิจกรรม เพิ่มพูนความรูจากผูมีประสบการณใหแกนักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
   5.4 กิจกรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.5 กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
 5.6 กิจกรรม ผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
- อาจารยท่ีสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน 

 
200 คน 
21 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรม 
- รอยละของอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรม 
 

 
รอยละ 70 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 
รอยละ 80 

 
 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ                       106,260   บาท 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณ
รวม (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1. ดําเนินการบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.) 

20,000 - 20,000 

2. ดําเนินงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา 5,000 - 5,000 
3. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดาน
การมีวินัยสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

51,000 - 51,000 

4. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมี
ประสบการณใหแกนักศึกษาและศิษยเกา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

15,260 - 15,260 

5. ศึกษาดูงาน 10,000 - 10,000 
6. จัดทําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  5,000 - 5,000 

รวม 106,260 - 106,260 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ดําเนินการบริหารสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

  10,000    10,000 

2. ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของสาขาวชิา 

 5,000     

3. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

     51,000 

4. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผู
มีประสบการณใหแกนักศึกษา                 15,260                                                                 
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ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

และศิษยเกาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ศึกษาดูงาน  5,000    5,000 
6. จัดทําหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ  2,500    2,500 

                           รวม 
 37,760    68,500 

37,760  68,500 
106,260 

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมดําเนินการบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เตรียมเอกสาร ตํารา และวัสดุ อุปกรณเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
 2. การเชิญวิทยากรมาใหความรูแกอาจารย 
   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  20,000 หมวดคาตอบแทน  

- คาตอบแทนวิทยากร 
2 คน x 2 วัน x 1,200 บาท  4,800  บาท 
หมวดคาวัสด ุ
- วัสดุสํานักงาน               9,000  บาท 
- คาถายเอกสาร              6,200  บาท 
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9.2    กิจกรรมดําเนินงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. การเตรียมสื่อ อุปกรณ เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 หมวดคาวัสด ุ

- วัสดุสํานักงาน              5,000  บาท 
 

9.3    กิจกรรมจัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 3. ดําเนินงานจัดการอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและประเมินผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 51,000 หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารเชา กลางวัน เย็น   
200  คน x 50 บาท x 4 ม้ือ 
เปนเงิน  40,000 บาท  
- คาอาหารวาง 200  คน x 20 บาท x 2 
ม้ือ  เปนเงิน   8,000 บาท                   
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน    3,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 



 

98 
 

9.4    กิจกรรมจัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมีประสบการณใหแกนักศึกษาและศิษยเกา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการจัดอบรมนักศึกษา 
 2. เตรียมความพรอมในการเชิญวิทยากรและสถานท่ี 
 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหนักศึกษาและ

ประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 15,260 หมวดคาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร   
2  คน x 1 วัน x 1,200 บาท 2,400 บาท 
หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน   150  คน x 1 ม้ือx 
60 บาท   9,000 บาท  
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน             3,860 บาท 

 
9.5    กิจกรรมศึกษาดูงาน  
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมความพรอม ติดตอประสานสถานท่ีศึกษาดูงาน การเดินทาง 
 3. พานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษไปศึกษาดูงานและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 10,000 หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน   30  คน x 60 บาท 
x 1 ม้ือ   1,800 บาท                   
- คาเชารถบัส   1 คัน x 1 วัน x 8,200 
บาท  8,200 บาท 
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9.7    กิจกรรมจัดทําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินงานแกนักศึกษา 
 3. อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษรวมกันผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

และประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 งบดําเนินงาน 

 -  คาวัสดุ 
- คาจางทําเลมหนังสือพิมพ 5,000 บาท 
 

 
 

 
อาจารยตรีนุช  เฉลิมกิติ 

ตําแหนงประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ        พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( P)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน      ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 17  และ 18  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.6  2.7  2.8 3.2 และ 6.1  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 4.1  และ 6.1   
 

3. หลักการและเหตุผล 
ในภาวการณการแขงขันการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของสถาบันตาง ๆ  

คุณภาพของบัณฑิตเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญอยางย่ิง และจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําให
สังคมทราบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีความรูความสามารถในทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมแพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่นท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกัน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ซ่ึงรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตตระหนักถึง
ความสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ จึง
จําเปนตองวางแผนการพัฒานาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จัดประสบการณตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ท้ังในดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การเรียนรูดานวัฒนธรรมและกิจกรรมชุมนุมใหนักศึกษาเลือกตามความสนใจของตนเอง 
ท้ังน้ีเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ใหจบไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ไดแก การแขงขันทักษะวิชาการ 
การเขาคายภาษาอังกฤษเพื่อครูสอนภาษาอังกฤษ 
 2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมในสังคม 
 3. เพื่อใหนักศึกษารวมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  

1204031324 
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 
 5.2 จัดอบรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ 
 5.3 จัดตั้งชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.4 จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
  
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

 
200 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรม 

 
รอยละ 70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 
รอยละ 80 

 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ              93,740     บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1 แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ

รวม (บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 10,000 - 10,000 
2. จัดอบรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใช
ภาษาอังกฤษ 

20,000 - 20,000 

3. จัดตั้งชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5,000 - 5,000 

4. จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 58,740 - 58,740 
รวม 93,740 - 93,740 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดาน
วิชาการ 

      10,000 

2. จัดอบรมสงเสริมการเรียนรู
วัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ 

 20,000     

3. จัดตั้งชุมนุมพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

 2,500    2,500 

4. จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ                 58,740                                                                 

                           รวม 
 81,200    12,500 

81,240  12,500 
93,740 

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
 2. คัดเลือกนักศึกษา ฝกซอมเพื่อแขงขันทักษะดานตาง ๆ  
 3. ดําเนินการแขงขันทักษะดานวิชาการและประเมินผล 
   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 10,000 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
- คาเอกสาร                       1,000 บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน               1,200 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน 
  130 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ   7,800 บาท                  
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9.2   จัดอบรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ  
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3. ดําเนินการจัดนิทรรศการนําเสนองานทางดานวัฒนธรรมและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 20,000 หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน    
 200  คน x 50 บาท x 1 ม้ือ  10,000 บาท 
- คาตกแตงสถานท่ี   2,000 บาท              
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน              4,000 บาท 
- คารางวัล                        2,000 บาท 
- คาเอกสาร                      2,000 บาท 
 

 
9.3    จัดตั้งชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 3. จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 5,000 หมวดคาวัสด ุ

- คาวัสดุสํานักงาน           3,000 บาท 
- คารางวัล                     2,000 บาท 
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9.4   กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 3. ดําเนินงานจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 58,740 หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารเชา กลางวัน เย็น   
180  คน x 50 บาท x 6 ม้ือ   54,000 บาท                  
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน               4,740 บาท 
 

 
 
 
 

อาจารยตรีนุช  เฉลิมกิติ 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 
2.2 แผนงาน  ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 7.1  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 9.1, 6.1  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ……… 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เล็งเห็นความสําคัญของการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรู  ความสามารถทางดานวิชาการควบคู
ไปกับการปลูกฝงใหมีคุณธรรม  จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม  ดังน้ันในการถายทอดความรู
ไปสูบัณฑิตจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีเอื้อตอการจัดการเตรียมการเรียนการสอนของ
คณาจารยเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเกิดประโยชนแกผูเรียนขณะเดียวกันเพื่อสงเสริมให
นักศึกษาไดรับท้ังความรูและเปนบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพซ่ึงตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพควบคูไปดวย  ท้ังน้ีในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ดังกลาวตองสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันทางสาขาวิชาจึง
จัดโครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคม   
 
4. วัตถุประสงค 
 4.1 มีสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยไดมาตรฐานตรงกับความตองการของผูเรียน 
 4.2 เพื่อเสริมสรางความรู คูคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน 
 4.3 เพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดีของสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 4.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม   
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 5.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 5.3 ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
กิจกรรมท่ี 1  รอยละของรายวิชาของสาขาวิชาพัฒนาสังคมท่ีเปดสอนมีสื่อการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย  

รอยละ 75 

กิจกรรมท่ี 2  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม  
จริยธรรมตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

รอยละ 75  

กิจกรรมท่ี 3  รายงานผลการประเมินตนเองของสาขาวิชาพัฒนาสังคม  ระดับมาก 
(ระดับ 4) 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ      53,100 บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของสาขาพัฒนาสังคม 

30,130  30,130 

2. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
สังคม 

18,000  18,000 

3. จัดอบรมความรูการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

5,000  5,000 

รวม 53,130  53,130 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
สาขาพัฒนาสังคม 

 30,130     

2. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
สังคม 

   18,000   

3. จัดอบรมความรูการประกัน
คุณภาพการศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

   -  5,000 

 รวม  
 30,130  18,000  5,000 

30,130 18,000 5,000 
53,130   

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม   จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสาขาพัฒนาสังคม 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
2. คณาจารยในสาขาวิชาผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ  

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  30,130 งบดําเนินงาน 

คาวัสดุ 
- คาถายเอกสาร  33,000 แผน x 0.50 บาท 
เปนเงิน  16,500 บาท   
- วัสดุสํานักงาน 13,630 บาท 
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9.2    กิจกรรม  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 นํานักศึกษาในสาขาวิชาพัฒนาสังคมเขารับฟงการบรรยายเพื่อสงเสริมการพัฒนา

บุคลิกภาพ จากวิทยากรท่ีไดเรียนเชิญมาบรรยาย  
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  18,000 งบดําเนินงาน 

   คาตอบแทน 
- คาวิทยากร 2 คน x 3 ชม. x 600  บาท  
เปนเงิน 3,600 บาท 
คาใชสอย  
- คาอาหารวาง 25 บาท x 87 คน   
เปนเงิน 2,175  บาท 
คาวัสดุ 
- วัสดุประกอบการอบรม 12,225 บาท 
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9.3    กิจกรรม  ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการในสาขาทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
2. วางระบบฐานขอมูลของสาขาวิชาใหตรงตามมาตรฐาน 
3. จัดทํารูปเลม SAR ของสาขาวิชาใหแลวเสร็จ   

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
- คาวัสดุในการทําเอกสารประกอบการ
ประชุม 2,500 บาท 
-  คาจางทําเอกสาร 2,500 บาท 

 
 
 
 
 

(ผศ.กอบกุล  วิศิษฏสรศักดิ์) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 
2.2 แผนงาน  ท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 17 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.7, 6.1, 9.1  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 4.2  
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู จิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณในการพัฒนาตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  นอกจากน้ันยังมุง
ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถนําความรูในเชิงสหวิทยาการไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางมี
คุณภาพ ซ่ึงในการน้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนการสอนอีก
แบบหน่ึงท่ีสามารถทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง เกิดเปนความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และ
อุดมการณดานการพัฒนาสังคมได  ดังน้ันสาขาวิชาพัฒนาสังคม จึงจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคมขึ้น  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
อันนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค   
4. วัตถุประสงค 
 4.1  เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม  เสริมสรางความรู 
จิตสํานึก  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณในการพัฒนาตนเองและสังคมจากบุคคลและพื้นท่ีตนแบบ  
 4.2 เพื่อจัดกิจกรรมตามรอยไทย เสริมสรางความรูดานวัฒนธรรมไทยท่ีจําเปนตอการบูรณาการ
งานดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 5.2 ตามรอยไทย  
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   - นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามรอยไทย 
87 คน  
60 คน  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   -มีผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับ 3.51 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา -ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 

 
ไตรมาส 1 และ 
ไตรมาส 3  

 
7.  วงเงนิทั้งสิ้นของงาน/โครงการ      46,870  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. ศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 43,870  43,870 
2. ตามรอยไทย 3,000  3,000 
    

รวม 46,870  46,870 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ศึกษาดูงานสาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

 43,870     

2. ตามรอยไทย    -  3,000 

 รวม  
 43,870    3,000 

  3,000 
46,870 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    กิจกรรม   ศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาดูงานดานการพัฒนาสังคมจากบุคคลและพื้นท่ีตนแบบ 1 คร้ัง  
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  43,870 คาใชสอย  

- คาเชารถ 1 คัน x 4 วัน  
เปนเงิน 43,870 บาท  

 
9.2    กิจกรรม  ตามรอยไทย 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. อบรมงานชางศิลปถิ่นเมืองเพชรใหกับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  3,000 คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 5 ชม. x 600  บาท  
เปนเงิน 3,000 บาท 

 
 
 
 

(ผศ.กอบกุล   วิศิษฏสรศักดิ์) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานดานการจัดการแสดงกิจกรรม 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (P)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน…ท่ี 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. 

3.  หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชานาฏยการแสดงไดใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรและบุคลากรคณาจารยและนักศึกษา  

ใหมีความเปนเลิศทาง ดานวิชาการ  เปนสังคมท่ีมีคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรูแบบตอเน่ือง ย่ังยืน 
รวมท้ังเปนหนวยงานอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบโดยนําหลักสูตรการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเปน
สากลนิยมมาเปนตัวการบริหารจัดการทางดานการศึกษาเพื่อใหสาขาวิชาฯ และคณะกาวทันเทาเทียมกับ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน     

การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพื่อสงเสริมใหบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ 
และประสบการณวิชาชีพท่ีจะนํามาสูการพัฒนาใหเกิดวิสัยทัศน ในการเรียนของนักศึกษาและการทํางาน
ของคณาจารยใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  เพื่อเปาหมายในความกาวหนาขององคกร   จึง
เห็นสมควรจัดทําโครงการศึกษาดูงานศึกษาดูงานดานการแสดงของคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏยการแสดง เพื่อจะไดนําองคความรูท่ีไดรับทางดานการบริหาร การจัดการทางดานการแสดงท้ัง
เบื้องหนาและเบื้องหลังมาพัฒนาทักษะวิชาชีพขององคกรตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 

4.1 เพื่อพัฒนาคณาจารย และนักศึกษา ใหไดรับองคความรู ท่ีทันตอทิศทางการพัฒนาตอวงการ
นาฏศิลป 

4.2 เพื่อใหไดรับประสบการณ นํามาปรับและพัฒนากระบวนการเรียน และการทํางานของตนเอง 
และเพิ่มเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับงานนาฏศิลป 

1204061129 



 

124 
 

4.3 เพื่อตองการใหคณาจารย และนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง  ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ
ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม...ประชุมวางแผน สิ่งท่ีจะไปศึกษาและความรูไดรับจากการศึกษาดูงาน 
 5.2 กิจกรรม...เดินทางไปศึกษาดูงานการแสดง 
 5.3 กิจกรรม...จัดทํารายงานสิ่งท่ีไดรับจากการไปศึกษาดูงาน 
 
6. ตวัชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
1. คณาจารยและนักศึกษาไดรับความรูทางดานการแสดงเพิ่มมากขึ้น 30 คน 
2. คณาจารย และนักศึกษา ไดรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ ทางดาน
นาฏศิลป 

อยางนอย 5 วิชา 

3. นําองคความรูดานตางๆ ท่ีไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอนทางดาน
นาฏศิลป 

อยางนอย 10 ชุดการ
แสดง 

4. สามารถตรวจสอบความถูกตองของชุดการแสดงแบบมาตรฐานท่ีนํามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนได 

อยางนอย 2 ผลงาน 

5. คณาจารยและนักศึกษาสามารถตอยอดการสรางสรรคผลงานทางดานการ
แสดง 

30 คน 

 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  37,190 บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. ประชุมวางแผน สิ่งท่ีจะไปศึกษาและ
ความรูไดรับจากการศึกษาดูงาน 

1,000  1,000 

2. เดินทางไปศึกษาดูงานการแสดง 31,190  31,190 
3. จัดทํารายงานสิ่งท่ีไดรับจากการไปศึกษา
ดูงาน 

5,000  5,000 

รวม 37,190  37,190 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)  
 T3_53 (ก.พ.-พ.ค.

54)  
 T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.

54)  
 งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ประชุมวางแผน สิ่งท่ีจะไป
ศึกษาและความรูไดรับจาก
การศึกษาดูงาน 

 1,000         

2. เดินทางไปศึกษาดูงานการ
แสดง 

    31,190    

3. จัดทํารายงานสิ่งท่ีไดรับจาก
การไปศึกษาดูงาน 

    5,000      

 รวม  
 1,000                    36,190                          

1,000       36,190                                                        
      37,190                                                                                           

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม…ประชุมวางแผน สิ่งท่ีจะไปศึกษาและความรูไดรับจากการศึกษาดูงาน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สืบคนขอมูลการจัดงานแสดงท่ีหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น 
 2. ปรึกษาคณาจารยในสาขาวิชาในการเลือกสถานท่ี และประเภทของการแสดง 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีไปศึกษาดูงานในการจองบัตรชมการแสดง 
 4. ประสานงานกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยในเร่ืองยานพาหนะ    
 5. ใหนักศึกษาจัดทํารายงานตามรายวิชาท่ีเรียนใหสอดคลองกับการศึกษาดูงาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  1,000 คาใชสอย  

- จัดซ้ือชุดอาหารวางในการประชุม    
200  บาท  
คาวัสด ุ 
- จัดทําเอกสารในการประชุมวางแผน  
800 บาท  
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9.2    กิจกรรม…เดินทางไปศึกษาดูงานการแสดง 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประสานงานคณาจารย นักศึกษา และยานพาหนะ เพื่อนัดหมายเวลาในการออก

เดินทางไปศึกษาดูงาน 
 2.  เขาชมขั้นตอนการทํางานเบื้องหลังในฝาย เคร่ืองแตงกาย แตงหนา ฉาก แสง เสียง

กอนการแสดงจะเร่ิมขึ้น 
 3. รับบัตรชมการแสดง และเขาชมการแสดง 
 4. สักถามอภิปรายขอมูลเกี่ยวกับการแสดง บันทึกภาพกับผูแสดง  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน    31,190 คาใชสอย  

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง  2,220 บาท  
- คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 180 บาท   
- คาบัตรเขาชมการแสดง  30 คน x 800 
บาท  เปนเงิน  24,000 บาท 
- คาอาหาร 30 คน x 60 บาท  
เปนเงิน 1,800 บาท 
คาวัสด ุ  
- คาเอกสาร เปนเงิน 2,990  บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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9.3    กิจกรรม…จัดทํารายงานสิ่งท่ีไดรับจากการไปศึกษาดูงาน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดทํารายงานผลการศึกษาในรูปแบบสารัตถะ 
 2. จัดทํารายงานผลการศึกษาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 คาวัสดุ 

- คาจางเหมาจัดทํารายงานผลสารัตถะ 
เปนเงิน  2,500  บาท 
- คาจางเหมาจัดทํารายงานผลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  เปนเงิน  2,500 บาท 

 
 
 

(อาจารยรัฐศาสตร  จ่ันเจริญ) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  สนับสนุนวัฒนธรรมสัญจร   
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (P)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน…ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร.   
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. 

3.  หลักการและเหตุผล 
                ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากจะผลิตบัณฑิต   การวิจัยและการ
บริการดานวิชาการแกชุมชน  คือ  การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ซ่ึงถือเปนมรดกอัน
สําคัญย่ิง  ในฐานะท่ีเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญและเปนรากฐานของความม่ันคงของประเทศ
ศิลปวัฒนธรรมจะเจริญรุงเรืองได  จะตองมีความอนุรักษและพัฒนา  ทํานุบํารุงและสงเสริมใหคงอยูสู
อนุชนรุนหลัง 
                 สาขาวิชานาฏยการแสดง  มองเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะอยาง ย่ิง
ศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลป  จึงจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรขึ้น  ซ่ึงนอกจากเปนการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปและยังเปนการตอบสนอง การรณรงควัฒนธรรมไทยของรัฐบาลและ
นโยบายหลักของรัฐบาลดวย รวมถึงยังตอบสนองถึงการประกันคุณภาพการศึกษาในองคท่ี 6 ทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมอีกดวย 
 
4. วัตถุประสงค 
4.1 เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป  ปลูกฝงทัศนคติท่ีดี  และชวยกระตุนความรักและความ
หวงแหนศิลปะแขนงน้ีซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติ 
4.2 เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนหมูคณะ  รูจักการติดตอประสานงาน  การวางแผน  การ
แกปญหา  การทํางานเบื้องหนาและเบื้องหลัง  การจัดการแสดงและดําเนินกิจกรรม 
4.3 เพื่อเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยในดานศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป 
 

1204061330 
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม...คัดเลือกนักแสดงและฝกซอมระบําหรือชุดการแสดงตาง ๆ 
 5.2 กิจกรรม...ติดตอโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ  ท่ีจะไปทําการแสดง   
          5.3 กิจกรรม...จัดหาขอมูลการแสดงเพื่อจัดทําสูจิบัตรบรรยายประกอบการแสดง 
 5.4 กิจกรรม...จัดการแสดงทางดานวัฒนธรรม 
 5.5 กิจกรรม...ประเมินผลและสรุปโครงการ 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
1. ผูเขารวมโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 100 คน 
2. ความพอใจของผูเขารวมโครงการ (จากแบบประเมิน) ไมต่ํากวารอยละ๗๐ 
3. ความรูและทักษะท่ีไดรับของผูเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ๗๐ 
4. นักศึกษาไดฝกฝนการจัดความสามารถในการจัดการแสดง 30 คน 
5. จํานวนของโรงเรียนและสถาบันท่ีมีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 10 

โรงเรียน  
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  32,810 บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. คัดเลือกนักแสดงและฝกซอมระบําหรือ
ชุดการแสดงตาง ๆ 

   

2. ติดตอโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ  ท่ีจะ
ไปทําการแสดง   

   

3. จัดหาขอมูลการแสดงเพื่อจัดทําสูจิบัตร
บรรยายประกอบการแสดง 

1,000  1,000 

4.  จัดการแสดงทางดานวัฒนธรรม 30,310  30,310 
5.  ประเมินผลและสรุปโครงการ 1,500  1,500 

รวม 32,810  32,810 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)  
 T3_53 (ก.พ.-พ.ค.

54)  
 T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.

54)  
 งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. คัดเลือกนักแสดงและ
ฝกซอมระบําหรือชุดการ
แสดงตาง ๆ 

         

2. ติดตอโรงเรียนหรือสถาบัน
ตาง ๆ  ท่ีจะไปทําการแสดง  

         

3. จัดหาขอมูลการแสดงเพื่อ
จัดทําสูจิบัตรบรรยาย
ประกอบการแสดง 

1,000          

4. จัดการแสดงทางดาน
วัฒนธรรม 

  30,300    

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

  1,500    

 รวม  

           
1,000    31,800    

1,000       31,800                                                        
      32,800                                                                                           

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม…คัดเลือกนักแสดงและฝกซอมระบําหรือชุดการแสดงตาง ๆ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. คัดเลือกนักศึกษาในภาควิชาท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับการแสดงชุดตางๆ  
 2. ฝกซอมการแสดงเพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพเม่ือออกแสดงจริง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
  - ไมมีคาใชจาย 
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9.2    กิจกรรม…ติดตอโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ  ท่ีจะไปทําการแสดง   
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประสานงานกับทางโรงเรียนและสถาบันเร่ืองการขอไปจัดการแสดงเผยแพร 

วัฒนธรรม   
2. ประสานงานการขอความอนุเคราะห ท่ีพัก อุปกรณ และสถานท่ี ท่ีใชในงานการแสดง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
  - ไมมีคาใชจาย 

9.3    กิจกรรม…จัดทําสูจิบัตรบรรยายประกอบการแสดง 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สืบคนขอมูลภาพ สารัตถะทางดานการแสดงทางหนังสือ และ Internet พรอมท้ัง

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 2. จัดทําสูจิบัตร 

 งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   1,000 คาวัสดุ 

- คาจางเหมาจัดทําสูจิบัตร  1,000 บาท 
 
9.4    กิจกรรม…จัดการแสดงทางดานวัฒนธรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. นักแสดงแตงหนา แตงกาย ทําผม 
 2.  ประชาสัมพันธขอมูลทางวัฒนธรรม และประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา 
 3. จัดแสดงการแสดงทางวัฒนธรรมประมาณ 10 ชุด ใน 3 จังหวัดกลุมภาคตะตัวตก คือ 

จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดราชบุรี  
 4. มอบของท่ีระลึก เสร็จสิ้นการแสดงทางวัฒนธรรม 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   30,310 คาใชสอย 

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง   3,000 บาท 
- คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ  180 บาท 
- คาของท่ีระลึก   1,000 บาท 
- คาเชาชุด  30 คน  x 500 บาท   
เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาแตงหนา และคาทําผม  30 คน x 
200 บาท เปนเงิน  6,000 บาท 
คาวัสดุ 
- วัสดุสํานักงาน  5,130 บาท 
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9.5    กิจกรรม…ประเมินผลและสรุปโครงการ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดทํารายงานผลการศึกษาในรูปแบบสารัตถะ 
 2. จัดทํารายงานผลการศึกษาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  1,500 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 

- คาจางเหมาจัดทํารายงานผลสารัตถะ 
750 บาท  
- คาจางเหมาจัดทํารายงานผลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส   750 บาท  
 

 
 

 
 
 
 

(อาจารยรัฐศาสตร  จ่ันเจริญ) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอยีดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและจัดการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 
2.2 แผนงาน  ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 1.1  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.6, 2.7,9.1  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ……… 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
  พันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ 
การผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) หรือคือ ครู ออกไปทําหนาท่ีถายทอดวิชาความรูใหแก
เด็กและเยาวชนอันเปนพื้นฐานและอนาคตของประเทศ ฉะน้ันเพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไป
รวมสวนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ การบริหารจัดการภายในสาขาวิชาสังคมศึกษาดวยความพรอมใน
วัสดุอุปกรณจึงเปนปจจัยเสริมสําคัญประการหน่ึง ชวยใหการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยกาวยาง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อันสงผลตอการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหแกสังคมและประเทศตลอดจน
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไปภายภาคหนา  
 
4. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อเสริมสรางความพรอมในการจัดการเรียนการสอนใหแกคณาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา 
2.  เพื่อใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดีของสาขาวิชาสังคมศึกษา 
3.  เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหแกมหาวิทยาลัยและครูท่ีมีประสิทธิภาพแกประเทศ 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม การบริหารจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสังคมศึกษา  
 5.2 กิจกรรม ผลิตสื่อการเรียนการสอนคณาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 5.3 กิจกรรม นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

1204071131 
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  6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
กิจกรรมท่ี 1 - 2  รอยละของรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ีเปดสอนมีสื่อการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย  

รอยละ 75 

กิจกรรมท่ี 3 รอยละของจํานวนคร้ังในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใน
แตภาคการศึกษา 

รอยละ 75 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ      137,080  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. การบริหารจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

60,000  60,000 

2. ผลิตสื่อการเรียนการสอนคณาจารย
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

50,000  50,000 

3. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

27,080  27,080 

รวม 137,080    137,080   
* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. การบริหารจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาสังคมศึกษา 

 20,000  20,000  20,000 

2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
คณาจารยสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

 20,000  20,000  10,000 

3. นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 27,080     

 รวม  
 27,080  40,000  30,000 

67,080 40,000 30,000 
137,080   

* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม  ดําเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสํานักงานในการจัดการบริหารสาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  60,000 งบดําเนินงาน  

คาวัสดุ 
- วัสดุสํานักงาน 40,000 บาท 
- คาถายเอกสาร 40,000 แผน x .50 สตางค 
เปนเงิน 20,000 บาท 

* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.2 กิจกรรม  ผลิตสื่อการเรียนการสอนคณาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. ประชุมคณาจารยสาขาวชิาสังคมศึกษาวางแผนการผลิตสื่อการสอน 
2. คณาจารยผลิตสื่อการสอนในรายวิชา 
3. สื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  50,000 งบดําเนินงาน 

คาวัสดุ 
- คาถายเอกสาร 40,000 แผน x .50 
สตางค เปนเงิน 20,000 บาท 
-วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9.3    กิจกรรม  นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

4. ประชุมคณาจารยเพื่อวางแผนการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
5. คณาจารยออกนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
6. ประชุมคณาจารยสรุปผลการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  27,080 งบดําเนินงาน 

คาใชสอย 
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 คน x 10 วัน x 
210 บาท เปนเงิน 10,500 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุเช้ือเพลิง 5,000 บาท 
- คาถายเอกสาร 10,000 แผน x .50 
สตางค เปนเงิน 5,000 บาท  
- คาวัสดุสํานักงาน 6,580 บาท 

* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
(อ.จุฬาพร ศรีรังสรรค) 

ตําแหนงประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
2. ความสอดคลองกับ 
 2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 (ü) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ( ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
 ( ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 ( ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 2.2 แผนงานท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 1.1 
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.6, 2.7,9.1 
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 
  
3. หลักการและเหตุผล 
  พันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาตอสังคมและประเทศ คือ การผลิตทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณภาพเพื่อรวมพัฒนาประเทศและสังคม ดังน้ันภายในร้ัวมหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญอยาง
มากตอการเสริมสรางและปลูกฝงบุคลิกภาพและทัศนคติท่ีดีงามกอนจบการศึกษาออกไปสูภายนอก 
โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ีมีสายงานทางวิชาชีพครู อันเปนปจจัยสําคัญสรางเยาวชนรุน
ตอไปขึ้นพัฒนาประเทศ ฉะน้ันการปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาบุคลิกภาพใหแกนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษาอยางสืบเน่ืองตั้งแตนักศึกษากาวเขาสูสาขาวิชาสังคมศึกษาจนจบการศึกษา ผานกิจกรรมตางๆ 
ชวยเสริมสรางและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหท่ีมีคุณภาพ อันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝงทัศนคติท่ีดีงามใหแกนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 2 . เพื่อผลิตบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพรวมพัฒนาสังคมและประเทศ 
 3 . เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการ ประสบการณ และความรูในวิชาชีพครูแกนักศึกษา 
 
 
 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1204071332 
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 5.1 กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางความเปนครูสังคมศึกษา 
 5.2 กิจกรรม เสริมทักษะวิชาการเพิ่มพูนความรูสําหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 
 5.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณนอกหองเรียนนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 
 5.4 กิจกรรม สงเสริมปลูกฝงจิตอาสาในนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 
 5.5 กิจกรรม สัมมนาปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
กิจกรรมท่ี 1  รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางความเปนครูสังคม
ศึกษา 

รอยละ 75 

กิจกรรมท่ี 2 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาการเพิ่มพูนความรูสําหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

รอยละ 75 

กิจกรรมท่ี 3 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณนอกหองเรียนนักศึกษาวิชาเอกสังคม
ศึกษา 

รอยละ 75 

กิจกรรมท่ี 4 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
สงเสริมปลูกฝงจิตอาสาในนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

รอยละ 75 

กิจกรรมท่ี 5 รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเขารวมกิจกรรม
สัมมนาปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 
 

รอยละ 75 

 
7. วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 120,920 บาท 
 
8. งบประมาณและแผนการใชจาย 

ช่ือกิจกรรม งบประมาณรวม 
 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1.พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสรางความเปนครูสังคมศึกษา 

40,000.-  40,000 

2.เสริมทักษะวิชาการเพิ่มพูนความรู
สําหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

10,000.-  10,000.- 

 
 
8. งบประมาณและแผนการใชจาย (ตอ) 
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ช่ือกิจกรรม งบประมาณรวม 
 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

3.ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณ
นอกหองเรียนนักศึกษาวิชาเอกสังคม
ศึกษา 

40,000  40,000 

4.สงเสริมปลูกฝงจิตอาสาในนักศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา 

10,000  10,000 

5.สัมมนาปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
สังคมศึกษา 

20,920  20,920 

รวม 120,920  120,920 
* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสรางความเปน
ครูสังคมศึกษา 

 20,000    20,000 

2.เสริมทักษะวิชาการเพิ่มพูน
ค ว า ม รู สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
วิชาเอกสังคมศึกษา 

   10,000   

3.ศึกษาดูงานเสริมสราง
ประสบการณนอกหองเรียน
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

     40,000 

4.สงเสริมปลูกฝงจิตอาสาใน
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

   10,000   

5.สัมมนาปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 

   20,920   

 รวม  
 20,000  40,920  60,000 

20,000 40,920 60,000 
120,920 

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
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9.1    กิจกรรม   อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางความเปนครูสังคมศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเร่ิมตั้งแตการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมและกิจกรรมตางๆ สําหรับนักศึกษาวิชาสาขาวิชาสังคมศึกษา เชน อบรมคุณธรรม พุทธศาสนาวัน
อาทิตย เขาคายพัฒนาคุณธรรมระเบียบวินัย เปนตน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  40,000 คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 7 คน x 6 
ช่ัวโมง x 600 บาท เปนเงิน 25,200 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมฯ  4,800 
บาท 
- คาถายเอกสาร 20,000 แผน x .50 สตางค
เปนเงิน 10,000 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9.2 กิจกรรม  อบรมเสริมทักษะวิชาการเพิ่มพูนความรูสําหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 

 จัดเสวนาและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการแกนักศึกษา เพื่อเตรียมพรอมสูการ
ทํางานสายการศึกษาตอไป โดยการดําเนินการเปนความรวมมือระหวางคณาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาในการกําหนดประเด็นเสริมทักษะในแตละคร้ัง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  10,000 คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 5 คน x 3 ช่ัวโมง
x 600 บาท เปนเงิน 9,000 บาท 
คาวัสดุ 
-คาถายเอกสาร 2,000 แผน x .50 
สตางค เปนเงิน 1,000 บาท 
 

*ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

9.3    กิจกรรม  ศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณนอกหองเรียนนักศึกษาวิชาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา  
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แนวทางการดําเนินงาน 
1. ประชุมรวมระหวางคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อกําหนด วัน

เวลาและสถานท่ีศึกษาดูงาน  
2. แบงหนาท่ีการทํางานของนักศึกษาท้ังกอนและระหวางการเดินทาง 
3. เดินทางไปศึกษาดูงานตามสถานท่ีกําหนด 
4. รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  40,000 คาใชสอย 

- คาเชารถโดยสาร 1 คัน x 3 วัน 
x10,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุประกอบการศึกษาดูงาน   
5,000 บาท 
- คาถายเอกสาร 10,000 แผน x .50 
สตางค เปนเงิน 5,000 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9.4    กิจกรรม  อบรมสงเสริมปลูกฝงจิตอาสาในนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 จัดกิจกรรมเสริมสรางจิตอาสาผานการทํางานสาธารณประโยชนแกชุมชนและทองถิ่น 

ดวยกิจกรรม เชน การออกคายอาสา ครูอาสา เปนตน 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  10,000 คาวัสดุ 

- คาถายเอกสาร 5,000 แผน x .50 
สตางค เปนเงิน 2,500 บาท  
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ 7,500 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 

9.5 กิจกรรม  สัมมนาปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา  
แนวทางการดําเนินงาน 
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 จัดสัมมนาปจฉิมนิเทศเพื่อแนะแนวทางการทํางานในสายวิชาชีพใหแกนักศึกษาและ
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางพี่นองนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  20,920 คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง
x 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
คาวัสดุ 
-คาถายเอกสาร 12,960 แผน x .50 
สตางค เปนเงิน 6,480 บาท 
- คาวัสดุประกอบการจัดสัมมนา    
7,240 บาท 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

 
 

(อ.จุฬาพร ศรีรังสรรค) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ปกติ แผน 1) 

 
1. ชื่องาน/โครงการ    การจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
(ü)  ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 

     (   )  ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.2 แผนงาน 1 การจัดการสอนระดับอุดมศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่... 1.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่...  2.5  ,2.6.2.7 , 9.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที.่..  

3.  หลักการและเหตุผล 
มาตรา 7 ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏป  พ.ศ.2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรไดพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองทันกับการเปล่ียนแปลงสภาพปญหาและความตองการของบุคคลากรใน
ชุมชนทองถ่ินและเปนศูนยกลางการบริการวิชาการ บนพ้ืนฐานศักยภาพของผูเรียน จัดกิจกรรมและประสบการณให
เหมาะสม   ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีการจัดโครงการตางๆขึ้นมาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค 
             4.1   เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
             4.2   เพ่ือจัดการศึกษาใหทันสมัยโดยจัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสมกับผูเรียน 
              4.3  เพ่ือเปดโอกาสในการพัฒนาบุคคลกรระดับผูบริหารทองถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม    การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที ่4 

5.2 กิจกรรม   การ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 5.2 กิจกรรม   การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที ่3 
 5.3 กิจกรรม    การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 
 5.4  กิจกรรม   จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการสอน 

 
 
 
 
 

1204081133 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีนักศึกษาไดรับประโยชนจากโครงการน้ี จํานวน 832  คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 3.52 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -พฤษภาคม 54 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน คาใชจายตอคน/ป 309.70  บาท/ป 
   
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ    257,840  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. ศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที่ 4 109,200  109,200 
2. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 17,400  17,400 
3. ศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที่ 3 52,800  52,800 
4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 
40,400  40,400 

5. จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการสอน 38,040  38,040 
รวม 257,840  257,840 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ศึกษาดูงานของนักศึกษา 
ชั้นปที่ 4 

       
 

 
109,200  

2 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา          17,400 
3 ศึกษาดูงานของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 3 
   

 
   

52,800  
    

4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 

   
 
 

  40,400      

5.   จัดหาวัสดุสนับสนุน 
การจัดการสอน 

   38,040   

 รวม  

   131,240  126,600 

 131,240 126,600   

257,840 
 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    กิจกรรม    การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที ่4 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน 
            3.  ขออนุมัติจางเชารถ และคาเบี้ยเล้ียง 
 4. ไปทัศนศึกษาดูงาน  
          5.  ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจ และใหนักศึกษาเขียนรายงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน         109, 200 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   1. คาเชารถ  11,000  X 2x3 =66,000 บาท 
   2. คาอาหาร 80X60X3X3= 43,200  บาท 
                            รวม 109,200  บาท 
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    9. 2    กิจกรรม   การปจฉิมนิเทศนักศึกษา  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอวิทยากร 
          3.  ดําเนินการปจฉิมนิเทศ 
          5.  ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจ  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  17,400    งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   1. คาอาหารกลางวัน  80X40 =3,200 บาท  
   2.  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  80X25X2 =  4,000 บาท 
   คาตอบแทน 
   1. คาตอบแทนวิทยากร    600 X 4X3 =   7,200  บาท 
   คาวัสดุ 
   1. คาวัสดุ  3,000 บาท 
     รวม     17,400   บาท 

 
 
9.3  กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที ่3 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน 
          3.  ขออนุมัติจางเชารถ และคาเบี้ยเล้ียง 
 4. ไปทัศนศึกษาดูงาน  
          5.  ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจ และใหนักศึกษาเขียนรายงาน 

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน      52,800   งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   1. คาเชารถ  11,000  X 3x1 =33,000 บาท 
   2. คาอาหาร 110 X60X3X1= 19,800  บาท 
   รวม    52,800  บาท 
 

9.4    กิจกรรม  การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอหนวยงานที่ฝกงาน 
 3. ดําเนินงานนิเทศการฝกงานตามหนวยงาน 
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4. ประเมินผล 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน  40,400  งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   คาเบี้ยเล้ียง  210 X 20  วัน X 2 ครั้ง = 8,400 บาท 
   คาวัสดุ 
   คานํ้ามันรถ   80 X 50 x4X2 =  32,000 บาท 
   รวม    40,400   บาท 

 
9.5    กิจกรรม  จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการสอน 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ดําเนินการชื้อวัสดุ 
 3. ประเมินผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  38,040   งบดําเนินงาน 
   คาวัสดุ 
   1. คาวัสดุสํานักงาน   =  38,040  บาท 
   รวม    38,040  บาท 
 
 
 
 
 

 
(นายประชา  รัตวร) 

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ภาคปกติแผน  3) 

 
1. ชื่องาน/โครงการ    พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
(ü  )  ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 

     (   )  ยุทธศาสตรที ่2 การวิจยัและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.2 แผนงาน 3   การพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่... 1.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่...  2.5  ,2.6.2.7 , 3.2.3  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที.่..  

3.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาโดยวิชาการ สาขารัฐประศาสนศาสตร   ( Public Administration ( PA ) )ไดวิวัฒนาการบริหารปจจุบัน

เนนการจัดการสาธารณะ ( Public Management ( PM))   องคการแหงการเรียนรูในยุคขอมูลขาวสาร  เนนการผลิตนัก
บริหารยุคใหมใหเปนผูนํา และเกิดการเรียนรูและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงเนนการพัฒนาตน  เพ่ือใหบัณฑิตมี
คุณธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรีไดเปดหลักสูตรสําหรับภาคปกติ โครงการพิเศษมาหลาย
โครงการสําหรับขาราชการและหนวยงานตางๆ นอกจากวิชาการทางสาขาเห็นความสําคัญถึงการสรางความสัมพันธอันดี
ใหแกนักศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ การจัดกิจกรรมและอบรมดานตางๆ ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคมชุมชนเพ่ือรับใชสังคมสืบไป 

 
2.  วัตถุประสงค 
             2.1  เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณเช่ือมโยงการเรยีนการสอนสูชุมชน 
             2.2  เพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม การสามัคคีเกิดแกตนเองและองคกร 
              2.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกบริการสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม    การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
 5.2 กิจกรรม การจดัอบรมพัฒนาภาวะผูนําการสรางความสามัคคีใหนักศึกษาภาคปกต ิ
 5.3  กิจกรรม   การอบรมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐนักศึกษาปกติป 3 และป 4 
 5.4 กิจกรรม การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน   
 5.5 กิจกรรม    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร(นักศึกษาและอาจารย) 

5.6  กิจกรรม   การพัฒนาวิชาการ  
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีนักศึกษาไดรับประโยชนจากโครงการน้ี จํานวน 832  คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 3.51 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -พฤษภาคม 54 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน คาใชจายตอคน/ป 341.05  บาท/ป 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ    283,760  บาท  
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ

รวม (บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบ
แผนดิน 

เงินรายได 

1.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  57,000  57,000 
2. จัดอบรมพัฒนาภาวะผูนําการสรางความสามัคคีใหนักศึกษา

ภาคปกต ิ
76,800  76,800 

3. จัดอบรมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐนักศึกษาปกติป 
3 และป 4 

27,600  27,600 

4. จัดอบรมสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน  93,600  93,600 
5. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000  20,000 
6. จัดอบรมพัฒนาวิชาการ 8,760  8,760 

รวม 283,760  283,760 
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  8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-

ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผน
ดิน  

 เงินรายได   งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน   เงินรายได  

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   57,000     
2. จัดอบรมพัฒนาภาวะผูนําการ

สรางความสามัคคีใหนักศึกษา
ภาคปกต ิ

    
 

 76,800 

3. อบรมคุณธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐนักศกึษาปกติ
ป 3 และป 4 

 
 

    27,600 

4 จัดอบรมสรางจิตสํานึก
รับผิดชอบตอชุมชน  

   93,600   

5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

   20,000   

6 จัดอบรมพัฒนาวิชาการ  8,760     

 รวม  

 65,760  113,600  104,400 

65,760 113,600 104,400                  

283,760 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    กิจกรรม    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอสถานที่ประสานงาน 
          3.  ดําเนินการปฐมนิเทศ 
          5.  ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   57,000    งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   คาอาหารกลางวัน  600X40 =  24,000 บาท  
    คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  600X25X2 =30,000 บาท 
   คาวัสดุ 
    คาวัสดุ                   3,000 บาท 
     รวม     57,000   บาท 
 
9.2    กิจกรรม จัดอบรมและพัฒนาภาวะผูนําและการสรางความสามัคคีแกนักศึกษาภาคปกต ิ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  ขออนุมัติโครงการ 
 2.  ติดตอวิทยากร 
 4.  ดําเนินการจัดอบรม 
 5.  ประเมินผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  76,800    งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 
   คาตอบแทนวิทยากร    600 X 8X6 =   28,800  บาท 
   คาใชสอย 
   คาอาหารกลางวัน  500X40 = 20,000 บาท  
    คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  500X25X2 =  25,000 บาท 
   คาวัสดุ 
    คาวัสดุ         3,000 บาท 
     รวม     76,800   บาท 
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9.3    กิจกรรม  อบรมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐจัดอบรมใหแกนักศึกษาภาคปกติชั้นป 3 และป 4 
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอวิทยากร  
 3.  ดําเนินการอบรม 
 4. ประเมินผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  27,600 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 
   คาตอบแทนวิทยากร 600X4x2x2= 9,600 บาท 
   คาใชสอย 
   คาอาหารกลางวัน 100X40X2 = 8,000  บาท 
   คาอาหารและเครื่องด่ืม 100X25X2X2 = 10,000  
    
   รวม    27,600 บาท 
 
9.4  กิจกรรม  จัดอบรมสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน   
  จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา จัด 2 กลุม   กลุมละ 30 คนครั้งละ 7 วัน 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอประสานงานและรวมกิจกรรม 
 3. ประเมินผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  93,600 งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   คาเดินทางคนละ 300 บาท X 30 คนX 2 ครั้ง= 18,000  

บาท 
   คาอาหาร มื้อละ  60 บาท X 3 ครั้งX30 คนX7 วัน X2  

กลุม =  75,600  บาท 
   รวม    93,600 บาท 
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9.5   กิจกรรม  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
  สงนักศึกษาไปอบรมรวมกิจกรรมวิชาการและใหอาจารยไปอบรมวิชาการรวม 4 คน 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอประสานหนวยงาน 
 3. เขาอบรม 

4. ประเมินผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  20,000  งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   คาลงทะเบียนอบรม 5,000 X 4  =  20,000  บาท 
   รวม    20,000 บาท 
 
9.6    กิจกรรม  จัดอบรมพัฒนาวิชาการ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ดําเนินการชื้อวัสดุ 
 3. ประเมินผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   8,800 งบดําเนินงาน  
   คาวัสดุ 
   คาหนังสือ ตํารา ประกอบการสอน 8,800 บาท 
   รวม    8,800 บาท 

 
 
 
 
 
 

(นายประชา  รัตวร) 
ตําแหนง ประธานสาขา 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü) ยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน  แผนงานท่ี  1  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.2 , 17 , 18 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.1 ,2.5 , 2.6, 2.7 , 2.8 , 3.2 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยการจัดหาตํารา
สื่อการสอน อุปกรณการสอนใหเพียงพอและสอดรับกับกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคณาจารยในสาขาวิชานิติศาสตร ใหมีความรู ความเช่ียวชาญในกฎหมาย
ตาง ๆ  รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับหลักวิชาท่ีเรียนเพื่อเปนการเปดโลกทัศนแกนักศึกษาโดยการ
เรียนรูนอกช้ันเรียนดวย 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหมีตํารา สื่อการสอน อุปกรณการสอน และวัสดุสํานักงาน ท่ีตองใชในการจัดการเรียน
การสอนและการสรางผลงานทางวิชาการอยางเพียงพอ 
 2. เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนดวยการทัศนศึกษาท่ีเกี่ยวของกับหลักวิชาท่ีเรียนอันเปนการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
 3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร 
 4. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาศักยภาพในการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการ 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของสาขาวิชานิติศาสตรใหสอดรับกับกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา 

1204091135 
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 5.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของคณาจารยในสาขาวิชานิติศาสตร                                 
 5.3 กิจกรรม  บรรยายพิเศษ เร่ือง “คุณธรรม – จริยธรรมของนักกฎหมาย” ประกอบวิชาหลัก
วิชาชีพนักกฎหมาย 
 5.4 กิจกรรม ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน                                    
 5.5 กิจกรรม ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาประวัติศาสตรกฎหมายไทย              
         
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
1. จํานวนการศึกษาดูงานของคณาจารย 1 คร้ัง 
2. จํานวนตํารา 10 เลม 
3. จํานวนสื่อการสอน อุปกรณการสอนและวัสดุสํานักงาน 3 ช้ิน 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 80%ของนักศึกษาซ่ึง

ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาท่ีจัดกิจกรรม 

5. ผลการเรียนของนักศึกษา สอบผานตามเกณฑ
การวัดผลการศึกษา 
80% ของนักศึกษาซ่ึง
ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาท่ีจัดกิจกรรม 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  74,380  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. พัฒนาศักยภาพของสาขาวิชานิติศาสตร
ใหสอดรับกับกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา 

13,000. -  13,000 - 

2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารยใน
สาขาวิชานิติศาสตร                                

7,000. -  7,000 - 

3. บรรยายพิเศษ เร่ือง “คุณธรรม – 
จริยธรรมของนักกฎหมาย” ประกอบวิชา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

4,600. -  4,600 - 
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ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

4. ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาสิทธิ
มนุษยชน                                    

17,800. -  17,800 - 

5. ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชา
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย                           

31,980. -  31,980 - 

รวม 74,380. -  74,380 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน   เงินรายได   งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. พัฒนาศักยภาพของ
สาขาวิชานิติศาสตรใหสอด
รับกับกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา 

- 5,000 - 5,000 - 3,000 

2. พัฒนาศักยภาพของ
คณาจารยในสาขาวิชา
นิติศาสตร                                

- - - 7,000 - - 

3. บรรยายพิเศษ เร่ือง 
“คุณธรรม – จริยธรรมของ
นักกฎหมาย” ประกอบวิชา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

- - - - - 4,600 

4. ทัศนศึกษาประกอบ
การศึกษาวิชาสิทธิ
มนุษยชน                                   

- 17,800 - - - - 

5. ทัศนศึกษาประกอบ
การศึกษาวิชาประวัติศาสตร
กฎหมายไทย                           

- 31,980 - - - - 

 รวม  
                    54,780          -     12,000    - 7,600 

54,780                                            12,000                7,600                       

     74,380                                                                                     
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของสาขาวิชานิติศาสตรใหสอดรับกับกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดหาสื่อการสอน อุปกรณการสอนและวัสดุสํานักงาน ท่ีตองใชในการจัดการเรียน

การสอน 
 2. จัดหาตํารา ท่ีตองใชในการจัดการสอนและการสรางผลงานทางวิชาการ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  13,000.- คาวัสดุ 

- คาวัสดุสํานักงาน  10,000 บาท 
- คาวัสดุตํารา 3,000 บาท 
 

* ขอถัวการจายทุกรายการ 
 

9.2    กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพของคณาจารยในสาขาวิชานิติศาสตร              
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา  ซ่ึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  7,000 คาใชสอย 

- คาเชารถ  2,000. - 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1,000. - 
- คาเบี้ยเลี้ยง 1,050. - 
- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 250. - 
- คาของท่ีระลึก 1,000. – 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 1,700. - 

ขอถัวการจายทุกรายการ 
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9.3    กิจกรรม  บรรยายพิเศษ เร่ือง “คุณธรรม – จริยธรรมของนักกฎหมาย” ประกอบวิชาหลัก
วิชาชีพนักกฎหมาย 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  เชิญวิทยากรพิเศษ เพื่อบรรยายเน้ือหาวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายในหัวขอ 

“คุณธรรม – จริยธรรมของนักกฎหมาย”  
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน  4,600 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คน x 2 ช.ม.   
x 400 บาท  เปนเงิน 1,600 บาท    
คาใชสอย 
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม (อาหาร
กลางวัน 1 ม้ือ นักศึกษา 20 คน ม้ือละ 
30 บาท) เปนเงิน  600 
คาวัสดุ 
- คาจางทําเอกสาร  800. – 
คาวัสดุตํารา 1,000. - 
คาวัสดุสํานักงาน  600. - 

ขอถัวการจายทุกรายการ 
 

9.4    กิจกรรม  ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  จัดทัศนศึกษายังหนวยงานท่ีดําเนินการโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   17,800 คาใชสอย 

- คาเชารถ 11,000. - 
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม (อาหารเชา + 
กลางวัน รวม 2 ม้ือ นักศึกษา 40 คน ม้ือ
ละ 40 บาท) 3,200. - 
- คาเบี้ยเลี้ยง 210. – 
- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 1,190.- 
- คาของท่ีระลึก 1,000.- 
คาวัสดุ 
- คาจางทําเอกสาร 1,200.- 

ขอถัวการจายทุกรายการ 
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9.5    กิจกรรม    ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชาประวัติศาสตรกฎหมายไทย 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  จัดทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของไทย 
   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  31,980 คาใชสอย 

- คาเชารถ  22,000.- 
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม (อาหารเชา + 
กลางวัน รวม 2 ม้ือ นักศึกษา 50 คน ม้ือ
ละ 50 บาท) 5,000.- 
- คาเบี้ยเลี้ยง 500.- 
- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 1,500.- 
- คาของท่ีระลึก 1,000.- 
คาวัสดุ 
-  คาจางทําเอกสาร 1,980.- 

ขอถัวการจายทุกรายการ 
 
 
 

 
อาจารยศิรินทร  อินทรวิชะ 

ตําแหนงประธานสาขาวิชานิติศาสตร 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตของสาขาวิชานิติศาสตร 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน  แผนงานท่ี  3  พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4.1 , 6.1 , 17 , 18 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.1 , 2.5 , 2.6 , 2.7 , 2.8 , 3.1 , 3.2 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหไดนิติศาสตรบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูใชบัณฑิต ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และประเทศชาติ จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
บัณฑิตของสาขาวิชานิติศาสตร โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กิจกรรม
เปดโลกทัศนดวยการทัศนศึกษาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเน้ือหาเปาหมายในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับสูงทางนิติศาสตร 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหนักศึกษาและบัณฑิตมีความรู  ความสามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงคสําหรับการเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร 
 2. เพื่อใหนักศึกษาและบัณฑิตไดรับความรู และประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิ 
 3. เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 4. เพื่อนักศึกษาไดเปดโลกทัศนดวยการทัศนศึกษาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ 
 5. เพื่อใหนักศึกษาและบัณฑิตมีเปาหมายสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงทางนิติศาสตร 
 6. เพื่อใหนักศึกษาและบัณฑิตมีเปาหมายสําหรับการประกอบอาชีพ 
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม การจัดโครงการโดยนักศึกษาเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง               
 5.2 กิจกรรม การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองทางดานทรัพยสินทางปญญา 
 5.3 กิจกรรม การฝกวาความประกอบวิชาการวาความและศาลจําลองโดยวิทยากรพิเศษ 
 5.4 กิจกรรม การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
 5.5 กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตโดยการเตรียมความพรอมในการศึกษา
ตอในระดับสูงทางนิติศาสตร 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม (ทุกกิจกรรมรวมกัน) 100 คน 
2. จํานวนโครงการท่ีนักศึกษาเสนอ 1 โครงการ 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีผานเกณฑการวัดผลหลักสูตร DL 101 5 คน 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 80% ของผูเขารวม

กิจกรรม 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  65,620  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเพื่อเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง               

14,000.- - 14,000.- 

2. อบรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเองทางดานทรัพยสินทางปญญา 

9,700.- - 9,700.- 

3. ฝกวาความประกอบวิชาการวาความและ
ศาลกิจกรรม จําลองโดยวิทยากรพิเศษ 

6,300.- - 6,300.- 

4. เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพกฎหมาย 

17,020.- - 17,020.- 

5. เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพกฎหมาย 

18,600.- - 18,600.- 

รวม 65,620.- - 65,620- 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเพื่อ
เสรมิสรางกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเอง               

- - - - - 14,000.- 

2. อบรมเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเองทางดาน
ทรัพยสินทางปญญา 

- - - - - 9,700.- 

3. ฝกวาความประกอบวิชาการ
วาความและศาลกิจกรรม 
จําลองโดยวิทยากรพิเศษ 

- - - - - 6,300.- 

4. เตรียมความพรอมกอนออก
ฝกประสบการณวิชาชีพ
กฎหมาย 

- 17,020.- - - - - 

5. เตรียมความพรอมกอนออก
ฝกประสบการณวิชาชีพ
กฎหมาย 

- - - 18,600.- - - 

 รวม  
                

         
17,020.-                 18,600.-                 30,000.- 

         17,020.-                 18,600.-                              30,000.-       

                  65,620.-                                                                 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม  จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. นักศึกษาเสนอกิจกรรมเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองใหสาขาวิชา

นิติศาสตรพิจารณา 
 2. สาขาวิชานิติศาสตรคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อใหนักศึกษาดําเนินการ 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  14,000.- คาใชสอย 

- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม  (อาหาร 5 ม้ือ 
นักศึกษา 130 คน ม้ือละ 20 บาท)        
เปนเงิน 13,000 บาท 
คาวัสด ุ 
คาวัสดุสํานักงาน  1,000.-   

ขอถัวการจายทุกรายการ 
 

9.2    กิจกรรม อบรมเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองทางดานทรัพยสนิทางปญญา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขาอบรม E – Learning หลักสูตร DL 101 ของ

กรมทรัพยสินทางปญญา 
 2. นํานักศึกษาท่ีผานเกณฑการวัดผลหลักสูตร DL 101 เขาทัศนศึกษายังหนวยงาน

ดานทรัพยสินทางปญญา 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน  
ขอถัวการจายทุกรายการ 

 9,700 คาใชสอย 
-  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม (อาหารเชา + 
กลางวัน รวม  2 ม้ือ นักศึกษา  20 คน ม้ือละ 30 
บาท  1,200.- 
- คาเชารถ 4,000.- 
- คาเบี้ยเลี้ยง  210.- 
- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 490.- 
- คาของท่ีระลึก 1,000.- 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 400.- 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง  2,400.- 



 

164 
 

9.3    กิจกรรม ฝกวาความประกอบวิชาการวาความและศาลกิจกรรม จําลองโดยวิทยากรพิเศษ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เชิญวิทยากรพิเศษ มาฝกปฏิบัติการการวาความ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  6,300 คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร  3 ช.ม. x 800 บ.
2,400.- 
คาใชสอย 
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม (อาหารวาง 1 ม้ือ 
นักศึกษา 20 คน ม้ือละ 20 บาท) 400.- 
คาวัสดุ 
-คาจางทําเอกสาร 1,000.- 
คาวัสดุตํารา 2,000.- 
คาวัสดุสํานักงาน 500.- 

ขอถัวการจายทุกรายการ 
9.4    กิจกรรม   เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. อาจารยผูสอนสํารวจความตองการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
 2. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  17,020 คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวทิยากร  3 ชม. x  800 บ.) 
2,400.- 
คาใชสอย 
- คาเชารถ 11,000.- 
- คาเบี้ยเลี้ยง 210.- 
- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 790.- 
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม (อาหารเชา + 
กลางวัน x 2 ม้ือ x 20 คน x 40 บาท) 
1,600.- 
คาวัสดุ 
- คาจางทําเอกสาร 1,020.- 

ขอถัวการจายทุกรายการ 
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9.5    กิจกรรม  เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดอบรมเกี่ยวกับการอางอิงในงานวิชาการทางนิติศาสตร ใหแกนักศึกษาและบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน   18,600 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร  4 ชม.x 800 บ.) 
3,600.- 
คาใชสอย 
- คาอาหารและเคร่ืองดื่ม (อาหารวางม้ือ
ละ 10 : 2 ม้ือ อาหารกลางวันม้ือละ 30 : 1 
ม้ือ นักศึกษา  100  คน) 5,000.- 
คาวัสดุ 
- คาจางทําเอกสาร 8,000.- 
- คาวัสดุสํานักงาน 2,000.- 

ขอถัวการจายทุกรายการ                                               
 
 

อาจารยศิรินทร  อินทรวิชะ 
ตําแหนงประธานสาขาวิชานิติศาสตร  

ผูเสนอโครงการ 



 

166 
 



 

167 
 



 

168 
 



 

169 
 



 

170 
 

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 1.1  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.6, 2.7, 3.2.3  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545) ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา  ซ่ึงเปนผลตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการ
แสวงหาความรูของนักศึกษา  เชน  การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ  ฝกประสบการณภาคสนาม  
เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับการสอบถามผูใชบัณฑิต  ตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะในวิชาชีพมากๆ ดวยเหตุน้ี
สาขาวิชาจึงจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร    
 
4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานเทคนิค  งานบริการ  
 4.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการจัดหองสมุดใหมีชีวิต  : กิจกรรมสงเสริมการอาน  
 4.3 เพื่อเปนการเช่ือมโยงการเรียนการสอนสูบริการวิชาการแกชุมชน   
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะการจัดการงานเทคนิคและงานบริการ  
 5.2 กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะการจัดหองสมุดใหมีชีวิต : กิจกรรมสงเสริมการอาน  
 
  

1204101338 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
-  จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  

 
40  คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีทักษะในการจัดหองสมุดใหมีชีวิต 

 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 

 
ต.ค. 53 –  ม.ค . 54 

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  
- คาใชจายตอคน/ป 

 
880 บาท / คน 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  35,150  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. อบรมพัฒนาทักษะการจัดการงานเทคนิค
และงานบริการ 

25,150  25,150 

2. อบรมพัฒนาทักษะการจัดหองสมุดใหมี
ชีวิต : กิจกรรมสงเสริมการอาน 

10,000  10,000 

รวม 35,150  35,150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.3=x
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. อบรมพัฒนาทักษะการ
จัดการงานเทคนิคและงาน
บริการ 

   
25,150  

        

2 อบรมพัฒนาทักษะการจัด
หองสมุดใหมีชีวิต :    
กิจกรรมสงเสริมการอาน 

       
10,000 

    

               

 รวม 

 25,150  10,000                            

25,150 10,000                                

35,150 
 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะการจัดการงานเทคนิคและงานบริการ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดหาหนังสือใหตรงกับวัย ความสนใจ ของกลุมเปาหมาย 
 2. จัดการงานเทคนิคเคร่ืองมือชวยคน ตัวเลมหนังสือ  
 3. จัดการงานบริการ  ปดปายบอกหมวดหมู  และเรียงหนังสือขึ้นช้ัน  
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  25,150 คาใชสอย 

-  คาเบี้ยเลี้ยง 210 บาท x 5 คน เปนเงิน 
1,050  บาท 
- คาเชารถ 1 คัน เปนเงิน  2,000 บาท  
-  คานํ้ามันเช้ือเพลิง  เปนเงิน 2,000 บาท  
คาวัสดุ 
- คาหนังสือ 18,000 บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน 2,100  บาท  
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9.2    กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะการจัดหองสมุดใหมีชีวิต :    กิจกรรมสงเสริมการอาน  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมหองสมุดใหนาเขาใชบริการ 
 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหตรงกับวัย ความสนใจในการอาน เพื่อสงเสริมการอาน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  10,000 คาใชสอย  

- คาอาหารกลางวัน 60 บาท x 40 คน เปน
เงิน 2,400 บาท 
- คาเชารถ 1 คัน  เปนเงิน  2,000 บาท 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง เปนเงิน  2,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 3,600 บาท 

 
 
 
 

(นางประภา  โกศลนิรัติวงษ) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ เสริมสรางความรูนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 1  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี  6.2 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี  2.6, 2.7 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี   

3.  หลักการและเหตุผล 
การเรียนภาษาตางประเทศเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในปจจุบัน หากตองการใหเกิดการพัฒนา

จะตองมีการเสริมความรูใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง  รวมถึงการหาสื่อการสอนและแหลงเรียนรูท่ี
เหมาะสมเพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  
4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อเสริมทักษะความรูใหแกนักศึกษา 
 4.2 เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะความรูในวิชาชีพ  
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานทางดานภาษาจีน  
 5.2 กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาจีน 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
    1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ  

 
14 คน 

2.  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
        2.1  ระดับความรูทักษะทางภาษาจีน 

 
 

  
 
 

51.3=x

1204111139 
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7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  31,880  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. ศึกษาดูงานทางดานภาษาจีน 10,980  10,980 
2. อบรมเสริมทักษะภาษาจีน 20,900  20,900 

รวม 31,880  31,880 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ศึกษาดูงานทางดาน
ภาษาจีน 

          10,980  

2. อบรมเสริมทักษะภาษาจีน       20,900      

 รวม  
                                                20,900  10,980 

                                20,900 10,980 

31,880 
 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมศึกษาดูงานทางดานภาษาจีน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เขียนโครงการอนุมัติ  
 2. วางแผนการดําเนินงาน 
 3. ติดตอประสานงาน 
 4. ดําเนินโครงการ 
 5. สรุปผล 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  10,980 งบดําเนินงาน 

   คาใชสอย  
- คารถตู  2 คัน x 3,000 บาท = 6,000 บาท 
- คาอาหาร 18 คน x 110 บาท  
เปนเงิน 1,980 บาท 
คาวัสด ุ 
- วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 3,000 บาท 

* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.2    กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาจีน  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เขียนโครงการอนุมัติ  
 2. วางแผนการดําเนินงาน 
 3. ติดตอประสานงาน 
 4. ดําเนินโครงการ 
 5. สรุปผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  20,900 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 

- คาวิทยากร 600 บาท x 20 ชม.   
เปนเงิน 12,000 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหาร 18 คน x 25 บาท = 450 บาท  
คาวัสดุ 
- วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 8,450 บาท 

* ขอถัวเฉลีย่ทุกรายการ  
 
 

 
(อาจารยพัชรินทร  สุริยวงศ) 

ตําแหนงประธานสาขาวิชาภาษาจีน 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการอบรมภาษาจีนเพื่อนอง  
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี..2.6,  2.7  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี...  

3.  หลักการและเหตุผล 
ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตองการใหผูเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเปนการฝก

ทักษะในดานตางๆ รวมถึงเกิดการพัฒนาทางดานการเรียนเปนสําคัญ แตสิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญแก
นักศึกษา  คือ การชวยเหลือผูอื่นและบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนหรือสังคมท่ีตัวเองอยู  
4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อสรางความรับผิดชอบตอสังคมใหแกนักศึกษา 
 4.2 เพื่อใหนักศึกษานําความรูจากการเรียนไปใชประโยชนกับชุมชน  
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรมภาษาจีนเพื่อนอง  
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
    1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ  

 
14 คน  

2.  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
        2.1  ระดับความสามารถและความรับผิดชอบ  

 
 

  
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ  28,120  บาท 
 

51.3=x

1204111340 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1. อบรมภาษาจีนเพื่อนอง 28,120  28,120 
    

รวม 28,120  28,120 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. อบรมภาษาจีนเพื่อนอง           28,120  
        

 รวม  
                                                  28,120 

                                 28,120 
28,120 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม  อบรมภาษาจีนเพื่อนอง  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เขียนโครงการอนุมัติ  
 2. วางแผนการดําเนินงาน 
 3. ติดตอประสานงาน 
 4. ดําเนินโครงการ 
 5. สรุปผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  28,120 คาตอบแทน 

คาวิทยากร  2  ชม. x 400 บาท x 10 
วัน  เปนเงิน 8,000 บาท  
คาใชสอย  
-  คาอาหารวาง 10 ม้ือ x 50 คน x 25 
บาท  เปนเงิน  12,500  บาท  
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 7,620 บาท 

* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 

(อาจารยพัชรินทร  สุริยวงศ) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาภาษาจีน 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 
1. ชื่องาน/โครงการ…พัฒนาความรูและศักยภาพของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
     (ü)  ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ด ี
2.2 แผนงาน ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที.่..1,2,3,4 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที.่..2, 3,4,5,6 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที.่.. 

 
3.  หลักการและเหตุผล 

จากแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนทุกคนจะสามารถจัดการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได ”กระบวนการในการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได ตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบจึงคํานึงถึงการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ไมใชเพียงแคการ
ถายทอดความรูจากผูสอนเทานั้น  

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
เชนการจัดกิจกรรมที่เสริมใหผูเรียนคนพบสาระหรือองคความรูใหมดวยตนเอง (Construct) และไดจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
เปนแรงจูงใจในการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาใหมีความรู เพ่ิมศักยภาพของวิธีคิดและทักษะฝมือจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การศึกษาดงูาน เพ่ือการสรางสรรคดานศิลปะและการออกแบบ อยางมีประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงกระบวนการในการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได ตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการตางๆ สําหรับการเรียนการสอน การวิจัยและสรางสรรคดานศิลปะและการ
ออกแบบ เปนสําคัญ  

3. เพ่ือใหนักศึกษามีวิธีคิดที่ดีและสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนและ
การประกอบวิชาชีพตอไป 
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
 5.1 จัดคายสรางสรรคศิลปะ (Art Camp) 
 5.2  Survey of Art and Design 
 5.3 จัดกิจกรรมครอบครูและไหวครูชางศิลปะ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
-  จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  

 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษามีวิธีคิดที่ดีและสามารถนําความรูไปประยกุตใชได 

 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 

 
ต.ค. 53 –  ก.ย. 54 

 
7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ....70,300...บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1 แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม (บาท) แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.จัดคายสรางสรรคศิลปะ (Art Camp) 15,000  15,000 
2. Survey of Art and Design 40,300  40,300 
3.จัดกิจกรรมครอบครูและไหวครูชางศิลปะ 15,000  15,000 

รวม 70,300  70,300 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  
 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  

 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  
 งบแผนดิน   เงินรายได   งบแผนดิน   เงินรายได   งบแผนดิน   เงินรายได  

1 จัดคายสรางสรรคศิลปะ (Art Camp)  15,000     
2 Survey of Art and Design    40,300   
3 จัดกิจกรรมครอบครูและไหวครู

ชางศิลปะ 
     15,000 

 รวม  
 15,000  40,300  15,000 

15,000 40,300 15,000 
70,300 

 
 
 
 

51.3=x
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    จัดคายสรางสรรคศิลปะ (Art Camp) 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.ฝกปฏิบัติงานดานศิลปะกับแรงบันดาลใจโดยตรงจากส่ิงแวดลอมตามธรรมชาต ิ
 2.ทําความเขาใจในความงามจากการศึกษา แหลงขอมูลจริง 
 3.สงเสริมลักษณะนิสัย รักการวาดภาพใหกับนักศึกษา 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 15,000 คาใชสอย 

- คาเชารถ  ไป-กลับ แกงกระจาน     เปนเงิน  5,000 บาท                                   
- คาที่พัก  50 บาท x 100 คน x 2 คืน    เปนเงิน  10,000 บาท 

 9.2    กิจกรรม Survey of Art and Design 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.ศึกษารูปแบบและความรูที่หลากหลาย ในรูปแบบของการทัศนะศึกษา 
 2.รูปแบบของการศึกษาขอมูลและการเรียนรู นอกช้ันเรียน 
 3.เปดโลกทัศน ดานศิลปะและการออกแบบ ในวงกวาง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 40,300 คาใชสอย 

- คาเชารถ 1 คัน x 10,000 x 4วัน   เปนเงิน 40,000 บาท  
คาวัสด ุ
- เอกสารการเดินทาง 5 บาท x 60 ชุด    เปนเงิน 300 บาท 
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 9.3    จัดกิจกรรมครอบครูและไหวครูชางศิลปะ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของความเปนชางศิลปะ 
 2.จัดรูปแบบของพิธีการใหถูกตองและครบถวนตามประเพณีปฏิบัต ิ
 3.สรางความรักษ ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  15,000 งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 
- คาปจจัย ถวายพระ                                    เปนเงิน 1,000 บาท 
คาใชสอย 
- คาตอบแทนวงดนตรีเครื่องไทย               เปนเงิน 2,000  บาท 
- คาใชจายในการจัดสถานที ่                       เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาอาหารเล้ียงพระ                                    เปนเงิน 2,000 บาท 
คาวัสด ุ
-วัสดุ และเครื่องประกอบพิธี                      เปนเงิน 7,000 บาท 

* เฉล่ียทุกรายการ 
 
 

(………………………………………….) 
ตําแหนง.................................... 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ เสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนดนตรี 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 
2.2 แผนงาน  ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.5 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากลจัดเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรศิลปกรรมดนตรี 
(ค.บ. 5 ป)ซ่ึงบัณฑิตท่ีจบออกไปแลวสามารถทํางานไดตรงตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา  งานสอนดนตรี
เปนงานท่ีแสดงศักยภาพทางดานวัฒนธรรมไทยและบริการชุมชน  เคร่ืองดนตรี  วัสดุดนตรี จึงมี
ความสําคัญจําเปนตองมีใชอยางเพียงพอตอการเรียนการสอนตลอดเวลา  พรอมๆ กับการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคในงานดนตรีใหคงอยูอยางย่ังยืนตลอดไป 
4. วัตถุประสงค 
 1. จัดซ้ือวัสดุดนตรีไทยและดนตรีสากลเพื่อใชในการเรียนการสอน 
 2. เสริมสรางความเปนครูท่ีดีมีคุณธรรมใฝหาความรูดานดนตรีอยูเสมอ 
 3. ปลูกจิตสํานึกใหเห็นความสําคัญในคุณคาทางวัฒนธรรมดนตรี 
 4. บริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 จัดซ้ือวัสดุดนตรีไทยและวัสดุดนตรีสากล 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   - มีนักศึกษาไดประโยชนจากโครงการน้ี จํานวน 60 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   - มีผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับ 3.51 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา - ชวงเวลาในการทํากิจกรรม 

 
ต.ค.53-ม.ค.54 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน     -คาใชจายตอคน/ป 531.66บาท/คน 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ      31,880  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดซ้ือวัสดุดนตรีไทย 16,880  16,880 
2.จัดซ้ือวัสดุดนตรีสากล 15,000  15,000 
    

รวม 31,880  31,880 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)  
 T3_53 (ก.พ.-พ.ค.

54)  
 T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.

54)  
 งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.จัดซ้ือวัสดุดนตรีไทย  16,880     
2.จัดซ้ือวัสดุดนตรีสากล  15,000  -   

 รวม  
 31,880     

31,880   
31,880 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    กิจกรรม   จัดซ้ือวัสดุดนตรีไทย 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สืบราคา 
 2. ขออนุมัติซ้ือวัสดุดนตรีไทยสําหรับการเรียนการสอน 
 3. นําไปใชงานและประเมินผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  16,880 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
1.ขิม  จํานวน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท=9,000 
2.ไมตีฆองไทย 5คูๆละ 600บาท = 3,000 
3.ไมตีระนาดเอก 5 คูๆละ 600บาท=3,000 
4. วัสดุสํานักงาน 1,880  บาท  

 
9.2      จัดซ้ือวัสดุดนตรีสากล 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. สืบราคา 
 2. ขออนุมัติซ้ือวัสดุดนตรีสากลสําหรับการเรียนการสอน 
 3. นําไปใชงานและประเมินผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  15,000 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
1. ไมคโครโฟนบันทึกเสียง 2 ตัวๆ ละ 
4,000  บาท รวมเปนเงิน  8,000 
2. ซาวดการด  2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท  
รวมเปนเงิน  6,000 
3. ขาตั้งไมคโครโฟน 2 อัน ๆ ละ 500 
บาท รวมเปนเงิน  1,000  บาท 

 
 
 

(นายประโยชน   ทางมีศรี) 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาดนตรี 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     (ü)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน  ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.5 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปกรรมดนตรี (ค.บ. 5 ป) มีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลและดนตรีไทย
สวนใหญเปนรายวิชาปฏิบัติ ท่ีนักศึกษาตองฝกดนตรีในหองซอมตลอดสิ่งท่ีขาดคือประสบการณ
ภายนอกช้ันเรียน ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูรอบดานจึงตองจัดเตรียม
ความรูภายนอกเพื่อใชเสริมการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการสอนควบคูไปกับการพัฒนา
ทักษะใหนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ท้ังทางดานศักยภาพทางดนตรี  ดานความคิดสรางสรรค  รวมไปถึง
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมุงสูการผลิตบุคลากรครูดนตรีท่ีมีประสิทธิภาพตอสังคมในอนาคต 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. จัดใหนักศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเปดโลกทัศนดานดนตรี 
 2. เสริมสรางความเปนครูท่ีดีมีคุณธรรมใฝหาความรูดานดนตรี 
 3. พัฒนาความคิดสรางสรรค  และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อมุงสูการผลิตบุคลากร
ครูดนตรีท่ีมีประสิทธิภาพตอสังคมในอนาคต 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 จัดใหนักศึกษาท้ังแขนงดนตรีไทยและดนตรีสากลไดศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ - นักศึกษารวมโครงการ จํานวน 60 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ - นักศึกษาท่ีรวมโครงการมีความพึงพอใจ  
ตังช้ีวัดเชิงเวลา     -  ชวงเวลาทํากิจกรรมโครงการ 
 

ต.ค.53-ม.ค.54และ
ก.พ.-พ.ค.54 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน -  คาใชจายตอคน/ป 468.70 บาท/คน 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ      28,120  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรีไทยดูงานนอก
สถานท่ี 

14,120  14,120 

2. จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรีสากลดูงาน
นอกสถานท่ี 

14,000  14,000 

    
รวม 28,120  28,120 

 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)  
 T3_53 (ก.พ.-พ.ค.

54)  
 T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.

54)  
 งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรี
ไทยดูงานนอกสถานท่ี 

 14,120     

2.จัดใหนักศึกษาแขนงดนตรี
สากลดูงานนอกสถานท่ี 

 14,000     

 รวม  
 28,120     

28,120   
28,120   

51.3=x
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    กิจกรรม   จัดศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใหแกนักศึกษาแขนงดนตรีไทย 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.   ติดตอประสานงาน  หนวยงานท่ีตองการศึกษาใหไดความรูแกนักศึกษา 
 2.   ขออนุมัติโครงการ  และนํานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี 
 3.   ประเมินผล / รายงานตอมหาวิทยาลัย 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  14,120 คาใชสอย 

1.คาเชาเหมารถตู 12ท่ีน่ัง 7 คันๆ ละ 2,000 
บาท  รวม  14,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน 120 บาท 

   
9.2    กิจกรรม   จัดศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใหแกนักศึกษาแขนงดนตรีสากล 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.   ติดตอประสานงาน  หนวยงานท่ีตองการศึกษาใหไดความรูแกนักศึกษา 
 2.   ขออนุมัติโครงการ  และนํานักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี 
 3.   ประเมินผล / รายงานตอมหาวิทยาลัย 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  14,000 คาใชสอย 

1.คาเชาเหมารถตู 12 ท่ีน่ัง 7 คันๆละ
2,000 บาท รวม 14,000 บาท 

 
 
 

(นายสมชาย   สอาดนัก) 
ตําแหนง  อาจารยระดับ 7 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ…..พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( / )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงานท่ี 1…การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา…. 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...4.1.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี...2.6, 2.7 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว มีหนาท่ีหลักในการผลิตและพัฒนา

บัณฑิตใหมีศักยภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรทุกระดับ ซ่ึงศักยภาพของนักศึกษาจะเกิดจากการ
เรียนในหองเรียนและลงมือปฏิบัติจากสถานท่ีจริงเพื่อการเตรียมพรอมเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ัง
ทางดานทฤษฎีและทักษะ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมตอไป 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนควรกระทําอยางตอเน่ือง สําหรับทุกสถาบันการศึกษาในทุก
ระดับช้ันท้ังน้ีควรมีปจจัยตางๆ เพื่อชวยการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ท้ัง
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ อีกท้ังใหคณาจารยมีโอกาสนําความรูไปบริการวิชาการไดนอกเหนือจากในช้ัน
เรียน 
4. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาฯ 
3.  เพื่อสรางความพรอมใหกับสาขาวิชาฯ ในการออกบริการวิชาการแกสังคม 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
5.1  การฝกปฏิบัตินอกสถานท่ีของนักศึกษาแขนงธุรกิจทองเท่ียว   
5.2  การฝกทักษะงานโรงแรม       
5.3  พัฒนาสาขาวิชาใหมีศักยภาพเพื่อรองรับกับการบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

1204141145 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
นักศึกษามีทักษะและประสบการณในการเปนมัคคุเทศก ในระดับ 3.51 
นักศึกษามีทักษะและประสบการณในเกี่ยวกับทักษะดานโรงแรม ในระดับ 3.51 
สาขาวิชามีศักยภาพพรอมสําหรับการบริการวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ 3.51 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ......... 123,290.........บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ  

ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม (บาท) แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1. ฝกปฏิบัตินอกสถานที่ของนักศึกษาแขนงธุรกิจ
ทองเที่ยว 

50,000  50,000 

2. ฝกทักษะงานโรงแรม  30,000  30,000 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาสาขาวิชาใหมีศักยภาพเพื่อ
รองรับกับการบริการวิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

43,290  43,290 

รวม 123,290  123,290 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ฝกปฏิบัตินอกสถานที่ของ
นักศึกษาแขนงธุรกิจทองเที่ยว 

 25,000      25,000  

2. ฝกทักษะงานโรงแรม   15,000      15,000   

3. จัดกิจกรรมพัฒนาสาขาวิชาใหมี
ศักยภาพเพื่อรองรับกับการ
บริการวิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 20,000      23,290 

 รวม  
 60,000    63,290 

60,000  63,290 

  123,290                                                                                               
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม……การฝกปฏิบัตินอกสถานท่ีของนักศึกษาแขนงธุรกิจทองเท่ียว……………. 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 นักศึกษาออกฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอกสถานท่ีตามเสนทางท่ีการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทยกําหนด เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก  
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  50,000 งบดําเนินงาน 

   คาใชสอย 
-  คาเชารถ 2 วัน  x 10,000 บาท  x 2 ครั้ง   
 เปนเงิน 40,000 บาท 
-  คาอาหาร 25 บาท x 50  คน x 2 มื้อ x 2 
วัน x 2 ครั้ง   เปนเงิน  10,000 บาท 

* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
9.2    กิจกรรม……ฝกทักษะงานโรงแรม…… 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 นักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะดานการโรงแรม การผสมเคร่ืองดื่ม เพื่อเตรียมพรอมเขา

แขงขันทักษะฝมือแรงงาน ระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  30,000 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
คาวัสดุที่ใชในการฝกทักษะดานการโรงแรม 
ประจําภาคเรียนที ่2/2553 เปนเงิน 15,000 บาท 
คาวัสดุที่ใชในการฝกทักษะดานการโรงแรม 
ประจําภาคเรียนที ่1/2554 เปนเงิน 15,000 บาท 

* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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9.3    กิจกรรม…จัดกิจกรรมพัฒนาสาขาวิชาใหมีศักยภาพเพื่อรองรับกับการบริการวิชาการ

และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 ซ้ือ วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในสาขาวิชาฯ ซ่ึงใชการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหมีความ

พรอมในการบริการวิชาการ และตอบสนองเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน  43,290 งบดําเนินงาน 
   คาวัสดุ  

-  วัสดุสํานักงาน ประจําภาคเรียนที ่2/2553  
เปนเงิน 20,000 บาท 
-  วัสดุสํานักงาน ประจําภาคเรียนที ่1/2554 
เปนเงิน 23,290 บาท 

* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 

(……นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาง….) 
ตําแหนง......ประธานสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ....... 
 ………………..อุตสาหกรรมทองเท่ียว...................... 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ…..พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว… 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( / )  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค……. 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี...6.2 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี...2.7, 2.8 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี... 

3.  หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว มีหนาท่ีหลักในการผลิตและพัฒนา

บัณฑิตใหมีศักยภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรทุกระดับ ซ่ึงการพัฒนานักศึกษานอกจากจะสงเสริม
ดานวิชาการแลว ควรท่ีจะสงเสริมดานทักษะท่ีเกี่ยวของกับศาสตรทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว ไดแก 
การออกฝกประสบการณวิชาชีพดานการทองเท่ียว และการโรงแรม เพื่อใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง
และมีประสบการณพรอมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตองมีการติดตามผล
การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังตองปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไปดวย เน่ืองจาก
เปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะในยุคสังคมปจจุบันท่ีประเทศชาติตองการผูท่ีมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนการ
เตรียมพรอมใหบัณฑิตมีความพรอมท้ังความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจบการศึกษาไปเปน
บุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ  
4. วัตถุประสงค 

4.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
4.2  เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
4.3  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
4.4  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดีในงานบริการใหแกนักศึกษา 

 
 
 

1204141346 



 

199 
 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
5.1  ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพ    
5.2  อบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกท่ีดีในงานบริการใหนักศึกษา    
5.3  การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     
5.4  การจัดวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรมการเรียนการสอน   

 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
นักศึกษามีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ในระดับ 3.51 
นักศึกษามีความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ ในระดับ 3.51 
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดีในงานบริการ ในระดับ 3.51 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ........ 108,710.......บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

33,710  33,710 

2.อบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในงาน
บริการใหนักศึกษา  

30,000  30,000 

3.การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  20,000  20,000 
4.การจัดวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

25,000  25,000 

รวม 108,710  108,710 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน   เงินรายได   งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝก
ประสบการณวชิาชีพ 

     33,710 

2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให
นักศึกษาและจิตสํานึกที่ดีในงาน
บริการใหนักศึกษา  

     30,000 

3. การนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ  

   20,000   

4. การจัดวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 15,000       10,000  

 รวม  
 15,000  20,000  73,710               

     15,000                           20,000               73,710                          

108,710                                                                
 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรม……ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพ……………. 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 จัดโครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษา

รับทราบแนวทางการปฏิบัติตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา และเตรียมความพรอมในการออกฝก
ประสบการณดวยการรวมกิจกรรมสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยการเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิและมากดวยประสบการณมาถายทอดใหนักศึกษาไดเขาใจแนวทางการปฏิบัติตน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  33,710 คาใชสอย 

- คาอาหารวาง  25 บาท x  200 คน x 2 มื้อ   
เปนเงนิ  10,000  บาท  
- คาอาหารกลางวัน 60 บาท x 200 คน  
เปนเงิน 12,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสาร  200 ชุด x 50 บาท  
เปนเงิน10,000  บาท 
- คาของที่ระลึก  1,700  บาท 

* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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9.2    กิจกรรม……อบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกท่ีดีในงานบริการใหนักศึกษา……… 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกท่ีดีในการเรียนและการทํางานในอนาคต 
   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  30,000 คาตอบแทน  

- คาวิทยากร 1,200 บาท x 5 ชม. x 3 วัน  
เปนเงิน  18,000 บาท   
คาใชสอย  
- คาอาหารวาง 25 บาท x 80 คน  x 2 มื้อ   
x 3 วัน  เปนเงิน  12,000  บาท 

* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
9.3    กิจกรรม……การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ……………. 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 คณาจารยออกนิเทศนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพท้ังสถานประกอบการดาน

ทองเท่ียว และสถานประกอบการดานโรงแรม เพื่อเปนการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ
ยังเปนการแลกเปลี่ยนและสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  20,000 คาใชสอย  

-  คาเชารถ 2 วัน เปนเงิน   20,000  บาท 
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9.4    กิจกรรม………การจัดวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรมการเรียนการสอน…………. 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 เชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณเฉพาะดาน ในดานการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม มาบรรยายความรูเสริมท่ีนอกเหนือจากตําราเรียนใหกับนักศึกษา เปนการ
เปดโลกทัศนและเพิ่มพูนประสบการณใหกับนักศึกษา 

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  25,000 คาตอบแทน 

- คาวิทยากร  30 ชม. x 800 บาท    
เปนจํานวนเงิน 24,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานักงาน  1,000 บาท  

* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(……นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาง….) 
ตําแหนง......ประธานสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ....... 
 ………………..อุตสาหกรรมทองเท่ียว...................... 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 

2. ความสอดคลองกับ 
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( P)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร.   ขอท่ี 7  และ 17 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.   ขอท่ี 2.6  และ 9.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ.   ขอท่ี 6.1   
 

3. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรน้ันจําเปนตองมีการพัฒนา คุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเน่ือง มีการเตรียมความพรอมท้ังดานสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ และเอกสารตํารา รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน  ท้ังน้ีเพื่อเปน
เคร่ืองชวยสนับสนุนใหนักศึกษาเขาใจในสิ่งท่ีเรียน และทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีวินัยในตนเอง สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมบน
พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมไดอยางมีความสุข   ซ่ึงจะสงผลตอระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยตรงดวย   
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
          2. เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกนักศึกษา 
          3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัย 
 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม การบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.2 กิจกรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
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 5.3 กิจกรรม เพิ่มพูนความรูจากผูมีประสบการณใหแกนักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
   5.4 กิจกรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.5 กิจกรรม ศึกษาดูงาน 
 5.6 กิจกรรม ผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตวัชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
- อาจารยท่ีสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน 

 
130 คน 
21 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรม 
- รอยละของอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรม 
 

 
รอยละ 70 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 
รอยละ 80 

 
 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ                       95,630   บาท 
 

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณ
รวม (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1. ดําเนินงานบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22,000 - 22,000 
2. ดําเนินงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา 5,000 - 5,000 
3. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดาน
การมีวินัยสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

38,000 - 38,000 
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ชื่อกิจกรรม งบประมาณ
รวม (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

4. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมี
ประสบการณใหแก 
นักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

15,630 - 15,630 

5. ศึกษาดูงาน 10,000 - 10,000 
6. ผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  5,000 - 5,000 

รวม 95,630 - 95,630 
 
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน   เงินรายได   งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ดําเนินงานบริหารสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

  11,000    11,000 

2. ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชา 

 5,000     

3. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

     38,000 

4. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผู
มีประสบการณใหแก 
นักศึกษาและศิษยเกาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ                 15,630                                                                 
5. ศึกษาดูงาน  5,000    5,000 
6. ผลิตหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ  2,500    2,500 

                           รวม 
 39,130    56,500 

39,130  56,500 
95,630 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    กิจกรรมดําเนินงานบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เตรียมเอกสาร ตํารา และวัสดุ อุปกรณเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
 2. การเชิญวิทยากรมาใหความรูแกอาจารย 
   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  22,000 หมวดคาตอบแทน  

- คาตอบแทนวทิยากร 
2 คน x 2 วัน x 1,200 บาท  4,800  บาท 
หมวดคาวัสด ุ
- วัสดุสํานักงาน              10,000  บาท 
- คาถายเอกสาร               7,200  บาท 
 

 
9.2    กิจกรรมดําเนินงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. การเตรียมสื่อ อุปกรณ เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 หมวดคาวัสด ุ

- วัสดุสํานักงาน              5,000  บาท 
 

9.3    กิจกรรมจัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 3. ดําเนินงานจัดการอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการมีวินัยสําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและประเมินผล 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 38,000 หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารเชา กลางวัน เย็น   
130  คน x 60 บาท x 4 ม้ือ  
เปนเงิน  31,200 บาท 
- คาอาหารวาง  130  คน x 25 บาท             
x 2 ม้ือ  เปนเงิน   6,500 บาท                 
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน  300 บาท 

 
9.4    กิจกรรมจัดอบรมเพิ่มพูนความรูจากผูมีประสบการณใหแกนักศึกษาและศิษยเกา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการจัดอบรมนักศึกษา 
 2. เตรียมความพรอมในการเชิญวิทยากรและสถานท่ี 
 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหนักศึกษาและ

ประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 15,630 หมวดคาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร   
2  คน x 1 วัน x 1,200 บาท 2,400 บาท 
หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน   
150  คน x 1 ม้ือx 60 บาท  
 เปนเงิน  9,000 บาท  
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน             4,230 บาท 
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9.6    กิจกรรมศึกษาดูงาน  
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมความพรอม ติดตอประสานสถานท่ีศึกษาดูงาน การเดินทาง 
 3. พานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษไปศึกษาดูงานและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 10,000 หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารกลางวัน   30  คน x 60 บาท 
x 1 ม้ือ  เปนเงิน 18,00 บาท                  
- คาเชารถบัส   
1 คัน x 1 วัน x 8,200 บาท  
เปนเงิน 8,200 บาท 

 
9.7    กิจกรรม ผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินงานแกนักศึกษา 
 3. อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษรวมกันผลิตหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

และประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 5,000 หมวดคาใชสอย 

- คาจางทําเลมหนังสือพิมพ 5,000 บาท 
 

 
 

 
 

ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช 
ตําแหนงประธานสาขาวิชา 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ        พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( P)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน   ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 17  และ 18  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.6  2.7  2.8 3.2 และ 6.1  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 4.1  และ 6.1   
 

4. หลักการและเหตุผล 
ในภาวการณการแขงขันการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของสถาบันตาง ๆ  

คุณภาพของบัณฑิตเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญอยางย่ิง และจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําให
สังคมทราบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีความรูความสามารถในทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมแพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่นท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกัน 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตตระหนักถึง
ความสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ จึง
จําเปนตองวางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จัดประสบการณตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ท้ังในดานวิชาการ การเรียนรูดานวัฒนธรรมและกิจกรรม
ชุมนุมใหนักศึกษาเลือกตามความสนใจของตนเอง ท้ังน้ีเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพผูเรียน ใหจบไป
เปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ไดแก การแขงขันทักษะวิชาการ 
การเขาคายภาษาอังกฤษ  
 2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมในสังคม 
 3. เพื่อใหนักศึกษารวมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  
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5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 
 5.2 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ 
 5.3 กิจกรรมชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.4 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
  
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

 
130 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรม 

 
รอยละ 70 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- ปฏิบัติโครงการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 
รอยละ 80 

 

 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ              84,370     บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1 แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ

รวม (บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 10,000 - 10,000 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใช
ภาษาอังกฤษ 

20,000 - 20,000 

3. จัดทําชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5,000 - 5,000 

4. จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 49,370 - 49,370 
รวม 84,370 - 84,370 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงนิ
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดาน
วิชาการ 

      10,000 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
วัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ 

 20,000     

3. จัดทําชุมนุมพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 2,500    2,500 

4. จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา                 49,370                                                                 

                           รวม 
 71,870    12,500 

71,870  12,500 
84,370 

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1    จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
 2. คัดเลือกนักศึกษา ฝกซอมเพื่อแขงขันทักษะดานตาง ๆ  
 3. ดําเนินการแขงขันทักษะดานวิชาการและประเมินผล 
   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  10,000 งบดําเนินงาน 

   หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน 
  130 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ   7,800 บาท                  
หมวดคาวัสด ุ
- คาเอกสาร                       1,000 บาท 
- คาวัสดุสํานักงาน               1,200 บาท  



 

212 
 

 
9.2   จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ  
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3. ดําเนินการจัดนิทรรศการนําเสนองานทางดานวัฒนธรรมและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 20,000 งบดําเนินงาน 

   หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน    
  130  คน x 60 บาท x 1 ม้ือ  7,800 บาท                  
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน              5,000 บาท 
- คารางวัล                        2,000 บาท 
- คาเอกสาร                      2,000 บาท 
- คาอุปกรณตกแตงสถานท่ี   3,200 บาท 
 

 
9.3    จัดทําชุมนุมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 3. จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  5,000 งบดําเนินงาน 

   หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน           3,000 บาท 
- คารางวัล                     2,000 บาท 
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9.4   กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 2. จัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 3. ดําเนินงานจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและประเมินผล 
  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน - 49,370 หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารเชา กลางวัน เย็น   
130  คน x 60 บาท x 6 ม้ือ   46,800 บาท                  
หมวดคาวัสด ุ
- คาวัสดุสํานักงาน               2,570 บาท 
 

 
 
 
 

ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช 
ตําแหนงประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1.  ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (บัณฑิตศึกษา) 
2.  ความสอดคลองกับ 

2.1  ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
( / )  ยุทธศาสตรที่  1  การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
(   )  ยุทธศาสตรที่  2  การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ   
(   )  ยุทธศาสตรที่  3  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  ถายทอดเทคโนโลยี  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   
(   )  ยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางหลักการบริหารที่ดี 

2.2 แผนงาน  1  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ก.พ.ร.  ขอที่ ...................  
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ส.ก.อ.  ขอที่ ......2.5........  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  สมศ.    ขอที่ ...................  

3.  หลักการและเหตุผล 
ปการศึกษา  2553  และ 2554  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จะตองจัดการเรียน

การสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  จึงตองการจัดซื้อจัดจาง  วัสดุ  อุปกรณ  เพื่ออํานวยความสะดวก
ในดานการเรียนการสอนใหอาจารยและนักศึกษา และใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
4.  วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอนใหอาจารยและนักศึกษา 

5.  กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1  กิจกรรม บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
5.2  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   
 
 
 

 
 
 
 

6204161149 
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6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  คาเปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย  ไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการเรียนการสอน 

95%  
ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย  ไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 
95%  

ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
เวลาในการดําเนินโครงการ  ตลอดปการศึกษา 

 
100%  

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  : 
วัสดุ  อุปกรณตางๆที่ใชในการเรียนการสอน 

95% 

     
7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ   26,570  บาท 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย 

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.  บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,000  10,000 
2.  จัดการเรียนการสอน  16,570    16,570   

รวม 26,570    26,570   
8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

 
ชื่อกิจกรรม 

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 
T2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.54-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.54-ก.ย.54) 
งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได 

1.  บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  5,000    5,000 
2.  จัดการเรียนการสอน   5,570  5,000  6,000 

 
รวม 

 10,570  5,000  11,000 
10,570 5,000 11,000 

26,570   
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1  กิจกรรม  บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1. สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการจัดการเรียนการสอน 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ 
3. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
4. จัดเตรียมไวสําหรับการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  10,000 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
-  คาวัสดุ  อุปกรณ   กระดาษ  หมึกพิมพ  7,000 บาท  
-  ปากกาไวทบอรด  ฯลฯ  3,000 บาท  

 
 

9.2 การจัดการเรียนการสอน 
แนวทางการดําเนินงาน 
1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. ถายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  16,570   งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
-  คาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 11,000 บาท 
-   คาถายเอกสาร 5,570 บาท  

 
 
 
 

  (...........................................................) 
  ตําแหนง.............................................. 
   ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1.  ชื่องาน/โครงการ  สนับสนุนการจัดทําแผนและติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ      ของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (บัณฑิตศึกษา) 
2.  ความสอดคลองกับ 

2.1  ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
( / )  ยุทธศาสตรที่  1  การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
(   )  ยุทธศาสตรที่  2  การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ   
(   )  ยุทธศาสตรที่  3  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  ถายทอดเทคโนโลยี  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   
(   )  ยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางหลักการบริหารที่ดี 

2.6 แผนงาน  ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตที่พึงประสงค  
2.7 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ก.พ.ร.  ขอที่ .....18........  
2.8 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ส.ก.อ.  ขอที่ .....3.2.........  
2.9 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  สมศ.    ขอที่ ......3.2..........  

3.  หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษรุน 1 และ รุน 2 เรียนรายวิชครบตาม

หลักสูตรแลว แตยังไมไดดําเนินการในการทําวิทยานิพนธ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จึงไดมีแนวทางในการปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ  เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร  และมีแนวคิดในจัดทําโครงการสัมมนาการ
จัดทําแผนและความกาวหนาของการทํา วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดจัดทําแผนการดําเนินการและมีความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ  ไดรับคําปรึกษา และคําแนะนําจากวิทยากร และเปนการชวยเรงรัดใหนักศึกษาไดดําเนินการ
ทําวิทยานิพนธ ใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ  
4.  วัตถุประสงค 
 4.1  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินการทําวิทยานิพนธ ของนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 4.2  เพื่อติดตามและประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ของนักศึกษา   
 4.3  เพื่อเรงรัดใหนักศึกษาดําเนินการทําวิทยานิพนธ ใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ  
 
 

1204161350 
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5.  กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
1.  จัดสัมมนา เร่ือง  การจัดทําแผนและติดตามความกาวหนาของการทํา วิทยานิพนธ  ของนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
 

6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  คาเปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : 
-  จัดการสัมมนา  เร่ือง  การจัดทําแผนและติดตามความกาวหนา
ของการทําวิทยานิพนธ  ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  วัน 

 
90%  

ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : 
-  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
มีแผนการดําเนินการและมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และ
สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา   

 
90%  

ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 

     
7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ   23,430  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย 

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
จัดการสัมมนาการจัดทําแผนและติดตาม
ความกาวหนาของการทํา วิทยานิพนธ  ของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

23,430    23,430   

รวม 23,430    23,430   
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

 
ชื่อกิจกรรม 

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 
T2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.54-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.54-ก.ย.54) 
งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได 

จัดการสัมมนาการจัดทําแผนและ
ติดตามความกาวหนาของการทํา 
วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   

     23,430   

 
รวม 

     23,430   
  23,430   

23,430   
 

 
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1  กิจกรรม  จัดการสัมมนาการจัดทําแผนและติดตามความกาวหนาของการทํา วิทยานิพนธ  ของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1  เสนอและขออนุมัติโครงการ 
1.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
1.3  แจงกําหนดการจัดโครงการใหนักศึกษาทราบ 
1.4  ติดตอและเชิญวิทยากร 
1.5  เตรียมวัสดุ  อุปกรณ  และเอกสารประกอบการสัมมนา 

2. ขั้นดําเนินการสัมมนา 
3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

 3.1  สรุปผลการจัดสัมมนา 
 3.2  ประเมินผลการจัดสัมมนา 
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งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน    23,430   คาตอบแทน 
-  คาวิทยากร 5  คน x 6  ชั่วโมง x 600 บาท   
เปนเงิน 18,000  บาท 
คาใชสอย 
-  คาอาหารวาง  และเคร่ืองด่ืม ของนักศึกษา และ
วิทยากร  ในการจัดสัมมนาฯ   30  คน  x 50 บาท       
เปนเงิน 1,500  บาท 
- คาอาหารกลางวัน  ของนักศึกษา  และวิทยากร ใน
ก า ร จั ด สั ม ม น า ฯ   3 0   ค น  x 8 0   บ า ท   
เปนเงิน 2,400   บาท 
คาวัสดุ 
-   คาเอกสารประกอบการสัมมนาฯ   
เปนเงิน 1,530  บาท 

 
 
 
 
 

(...........................................................) 
       ตําแหนง.............................................. 
        ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1.  ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.) 
2.  ความสอดคลองกับ 

2.1  ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
( / )  ยุทธศาสตรที่  1  การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
(   )  ยุทธศาสตรที่  2  การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ   
(   )  ยุทธศาสตรที่  3  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  ถายทอดเทคโนโลยี  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   
(   )  ยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางหลักการบริหารที่ดี 

2.10 แผนงาน  ที่ 1  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.11 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ก.พ.ร.  ขอที่ ...................  
2.12 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ส.ก.อ.  ขอที่ ......2.5........  
2.13 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  สมศ.    ขอที่ ...................  

3.  หลักการและเหตุผล 
ปการศึกษา  2553  และ 2554  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  จะตองจัดการ

เรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  จึงตองการจัดซื้อจัดจาง  วัสดุ  อุปกรณ  เพื่ออํานวยความ
สะดวกในดานการเรียนการสอนใหอาจารยและนักศึกษา และใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
4.  วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอนใหอาจารยและนักศึกษา 

5.  กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1  กิจกรรม บริหารจัดการสาขาวิชา รป.ม.  
5.2  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   
 
 
 

 
 
 
 

6204161151 
1204161151 
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6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  คาเปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย  ไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการเรียนการสอน 

95%  
ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย   ได เ รียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 
95%  

ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
เวลาในการดําเนินโครงการ  ตลอดปการศึกษา 

 
100%  

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน  : 
วัสดุ  อุปกรณตางๆที่ใชในการเรียนการสอน 

 
95% 

     
7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ   53,130 บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย 

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.  ดําเนินการบริหารจัดการสาขาวิชา รป.ม. 23,130  23,130 
2.  จัดการเรียนการสอน 30,000  30,000 

รวม 53,130    53,130   
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

T2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.54-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.54-ก.ย.54) 
งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได 

1.  ดําเนินการบริหารจัดการสาขาวิชา 
รป.ม. 

 13,130    10,000 

2.  จัดการเรียนการสอน  10,000  10,000  10,000 
 

รวม 
 23,100  10,000  20,000 

23,130 10,000 20,000 
53,130   

 

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1  กิจกรรม  ดําเนินการบริหารจัดการสาขาวิชา รป.ม. 
แนวทางการดําเนินงาน 
5. สํารวจวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการจัดการเรียนการสอน 
6. ขออนุมัติจัดซื้อ 
7. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ 
8. จัดเตรียมไวสําหรับการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  23,130 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
-  คาวัสดุ  อุปกรณ  กระดาษ   15,000 บาท 
-  หมึกพิมพ   ปากกาไวทบอรด  ฯลฯ  8,130 บาท 
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9.3 จัดการเรียนการสอน 
แนวทางการดําเนินงาน 
3. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
4. ถายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน  30,000 งบดําเนินงาน 
   คาวัสดุ 

1. คาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 20,000  บาท 
2.  คาถายเอกสาร  10,000 บาท 

 
 
 
 
 

  (...........................................................) 
  ตําแหนง.............................................. 
   ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1.  ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 
2.  ความสอดคลองกับ 

2.1  ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
( / )  ยุทธศาสตรที่  1  การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
(   )  ยุทธศาสตรที่  2  การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ   
(   )  ยุทธศาสตรที่  3  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  ถายทอดเทคโนโลยี  ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   
(   )  ยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางหลักการบริหารที่ดี 

2.14 แผนงาน  ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตที่พึงประสงค  
2.15 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ก.พ.ร.  ขอที่ ....18.........  
2.16 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  ส.ก.อ.  ขอที่ ....3.2...........  
2.17 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด  สมศ.    ขอที่ .....3.2.........  

3.  หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม  เปน

หลักสูตรที่มุงผลิตบุคคลใหมีความรู ความสามารถและศักยภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อจะไดสามารถปฏิบัติงานใน
องคกรตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ทั้งน้ีโดยมีความเชื่อมั่นวา  ทรัพยากรบุคคลเปน
ทรัพยากรที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารงานของทุกองคการ ทั้งองคการภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
องคการที่จัดต้ังมานานแลว  และองคการที่เพิ่งเร่ิมจัดต้ังขึ้นตามหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ของประชาชนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  นอกจากน้ีหลักสูตรน้ียังเชื่อมั่นวาโครงการพัฒนา
ทั้งปวงจะสําเร็จไดตองใชทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นตางๆอันเปนระดับรากหญาที่เปนพื้นฐานสําคัญของ
การพัฒนา   

หลักสูตรฯ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาขึ้น โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานดานการ
บริหารจัดการของ องคการบริหารสวนตําบลปากพูน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อผูเรียนจะได
สัมผัส  เรียนรูจากประสบการณจริง  กอใหเกิดความเขาใจ  เพิ่มพูนปญญาแกผูเรียนและสามารถนํามา
ประยุกตใชในการบริหารงานในพื้นที่ได  และการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการดําเนินการ ติดตาม
และประเมินความกาวหนาการทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ 

 
 

1204161352 
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4.  วัตถุประสงค 
4.1  เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

องคการบริหารสวนตําบลจากประสบการณจริง 
 4.2  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินการติดตามและประเมินความกาวหนาการ ทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ 
ของนักศึกษาเปนรายบุคคล และเรงรัดใหนักศึกษาดําเนินการทําภาคนิพนธ  / วิทยานิพนธ ใหสําเร็จอยางมี
คุณภาพ  
 
5.  กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  การศึกษาดูงาน 
1.   ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลปากพูน   จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2.  ดูวิถีชีวิตของชาวบาน ตําบลปากพูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กิจกรรมที่ 2  การสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการดําเนินการ ติดตามและประเมินความกาวหนาการทําภาค

นิพนธ/วิทยานิพนธ 
1.  ชี้แจงแนวทางในการจัดทําแผนและติดตามความกาวหนาในการทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธและ

ขอเสนอแนะจากวิทยากร 
2.  แบงกลุมนักศึกษา เปนกลุมยอย ประมาณกลุมละ  3-8  คน  และจัดวิทยากรประจํากลุม  
3.  นักศึกษาเขากลุมดําเนินกิจกรรมการจัดทําแผนฯ/proposal  /  กําหนดที่ปรึกษา   
4.  นักศึกษานําเสนอการจัดทําแผน/proposal/ ที่ปรึกษา และรายงานความกาวหนาของภาคนิพนธ/

วิทยานิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

227 
 

6.  ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  คาเปาหมาย  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : 
1. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย  ที่ไปศึกษาดูงาน 
2. จัดการสัมมนา  เร่ือง  การจัดทําแผนและติดตามความกาวหนา  ของ
การทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  วัน 
โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ  จํานวน  40  คน 

 
90%  

ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : 
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย  ไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลจากประสบการณจริง 
2. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 40 คน  มี
แผนการดํา เนินการและมีความกาวหนาในการทําภาคนิพนธ /
วิทยานิพนธ และสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา   

 
 

90%  
ของจํานวน นศ.ทั้งหมด 

     
7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ   46,870  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย 

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1.  ศึกษาดูงาน  26,200  26,200 
2.  จัดการสัมมนาการจัดทําแผนและติดตาม
ความก าวหน าของการทํ าภาคนิพนธ /
วิทย า นิพนธ   ของนักศึกษาหลั กสูตร        
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

20,670    20,670   

รวม 46,870  46,870 
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ชื่อกิจกรรม 
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) 

T2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.54-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.54-ก.ย.54) 
งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได 

1.  ศึกษาดูงาน      26,200 
2.  จัดการสัมมนาการจัดทําแผนและ
ติดตามความกาวหนาของการทําภาค
นิพนธ/วิทยานิพนธ  ของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต   

     20,670 

 
รวม 

     46,870 
  46,870 

46,870 
 

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1  ศึกษาดูงาน 
กิจกรรม  ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลปากพูน  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
แนวทางการดําเนินงาน 
1.  ขั้นเตรียมการ  ติดตอประสานงาน 
2.  ขั้นดําเนินการ  เดินทางไปศึกษาดูงาน  โดยมีกิจกรรม  คือ  ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการ 

และ ศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานตําบลปากพูน 
3. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  26,200 คาใชสอย 

-  คาเชารถบัส   1  คัน  X  2  วัน   X 11,000  บาท     
เปนเงิน 22,000  บาท 
คาตอบแทน 
- คาวิทยากร 7 ชม.ๆ ละ 600 บาท  เปนเงิน4,200  บาท 
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กิจกรรมท่ี 2  จัดการสัมมนาการจัดทําแผนและติดตามความกาวหนาของการทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ  
ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

กิจกรรม  จัดการสัมมนา  เร่ือง  การจัดทําแผนและติดตามความกาวหนาของการทําภาคนิพนธ/วิทยานิพนธ  
ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

แนวทางการดําเนินงาน 
4. ขั้นเตรียมการ 

1.1  เสนอและขออนุมัติโครงการ 
1.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
1.3  แจงกําหนดการจัดโครงการใหนักศึกษาทราบ 
1.4  ติดตอและเชิญวิทยากร 
1.5  เตรียมวัสดุ  อุปกรณ  และเอกสารประกอบการสัมมนา 

5. ขั้นดําเนินการสัมมนา 
6. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

 3.1  สรุปผลการจัดสัมมนา 
 3.2  ประเมินผลการจัดสัมมนา 

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 

งบดําเนินงาน    20,670   คาตอบแทน 
- คาวิทยากร 4  คน x 6  ชั่วโมง x 600 บาท  เปนเงิน 
14,400  บาท 
คาใชสอย 
-  คาอาหารวาง  และเคร่ืองด่ืม ของนักศึกษา ในการจัด
สัมมนาฯ  40 คน x 50 บาท   เปนเงิน 2,000  บาท 
-   คาอาหารกลางวัน ของนักศึกษา ในการจัดสัมมนาฯ  
40 คน x 80  บาท  เปนเงิน 3,200 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสารประกอบการสัมมนาฯ  40  ชุด x 26.75 บาท  
เปนเงิน 1,070  บาท 

 
 (...........................................................) 

       ตําแหนง.............................................. 
        ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (โครงการความรวมมือ แผน 1) 

 
1. ชื่องาน/โครงการ    พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (โครงการความรวมมือ) 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
(ü)  ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 

     (    )  ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (    )  ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.2 แผนงาน  1 การจัดการสอนระดับอุดมศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่... 1.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่...  2.5  ,2.6.2.7 , 9.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที.่..  

3.  หลักการและเหตุผล 
มาตรา 7 ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏป  พ.ศ.2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรไดพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองทันกับการเปล่ียนแปลงสภาพปญหาและความตองการของบุคคลากรใน
ชุมชนทองถ่ินและเปนศูนยกลางการบริการวิชาการ บนพ้ืนฐานศักยภาพของผูเรียน จัดกิจกรรมและประสบการณให
เหมาะสม   ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีการจัดโครงการตางๆขึ้นมาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค 
             4.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
             4.2   เพ่ือจัดการศึกษาใหทันสมัยโดยจัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสมกับผูเรียน 
              4.3 เพ่ือเปดโอกาสในการพัฒนาบุคคลกรระดับผูบริหารทองถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม   การศึกษาดูงานของนักศึกษาโครงการความรวมมือ(ทองถิ่น และตํารวจ) 
 5.4 กิจกรรม การบริหารโครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ) 

 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีนักศึกษาไดรับประโยชนจากโครงการน้ี จํานวน 120  คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 3.52 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -พฤษภาคม 54 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน คาใชจายตอคน/ป 1,827.70  บาท/ป 

6204171153 
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7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ    219,200   บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชือ่กิจกรรม งบประมาณรวม 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
1. ศึกษาดูงานของนักศึกษาโครงการความรวมมือ

(ทองถิ่น และตํารวจ) 
109,200  109,200 

2. ดําเนินการบริหารโครงการความรวมมือ(ทองถิ่น และ
ตํารวจ) 

110,000  110,000 

รวม 219,200  219,200 
 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. ศึกษาดูงานของนักศึกษา
โครงการความรวมมือ(ทองถิ่น 
และตํารวจ) 

    
 

109,200 

    

2. ดําเนินการบริหารโครงการความ
รวมมือ(ทองถิ่น และตํารวจ) 

  
110,000 

      

 รวม  

 110,000  109,200                          

110,000 109,200  

219,200 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

9.1   กิจกรรม  ศึกษาดูงานของนักศึกษาโครงการความรวมมือ(ทองถิ่น และตํารวจ) 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน 
          3.  ขออนุมัติจางเชารถ และคาเบี้ยเล้ียง 
 4. ไปทัศนศึกษาดูงาน  
          5.  ประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจ และใหนักศึกษาเขียนรายงาน 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  109,200   งบดําเนินงาน 
   คาใชสอย 
   1. คาเชารถ  11,000  X 3x2 =66,000 บาท 
   2. คาอาหาร 120 X60X3X2= 43,200  บาท 
   รวม   109,200  บาท 
 

9.2    กิจกรรม ดําเนินการบริหารโครงการความรวมมือ(ทองถิน่ และตํารวจ) 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.  ขออนุมัติโครงการ 
 2.  ติดตออาจารยผูสอน 
 3.  ขออนุมัติจัดชื้อ- จาง 
 4.  ดําเนินการติดตอประสานงานสวนที่เกี่ยวของ 
 5.  ประเมินผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  110,000 งบดําเนินงาน 
    
   1.คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ 8,740 X12  เดือน =  

104,880  บาท 
   2.คาประกันสังคม    437 X  12  เดือน =  5,244 บาท 
   รวม     110,124   บาท 

 
 
 

 
(นายประชา  รัตวร) 

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ผูเสนอโครงการ8740*12 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (โครงการความรวมมือ แผน 3) 

 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาการคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (โครงการความรวมมือ) 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี
(ü)  ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 

     (   )  ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (   )  ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.2 แผนงาน ที่ 3   การพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่... 1.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่...  2.5  ,2.6.2.7 , 3.2.3  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที.่..  

3.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาโดยวิชาการ สาขารัฐประศาสนศาสตร   ( Public Administration ( PA ) )ไดวิวัฒนาการบริหารปจจุบัน

เนนการจัดการสาธารณะ ( Public Management ( PM))   องคการแหงการเรียนรูในยุคขอมูลขาวสาร  เนนการผลิตนัก
บริหารยุคใหมใหเปนผูนํา และเกิดการเรียนรูและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงเนนการพัฒนาตน  เพ่ือใหบัณฑิตมี
คุณธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรีไดเปดหลักสูตรสําหรับภาคปกติ โครงการพิเศษมาหลาย
โครงการสําหรับขาราชการและหนวยงานตางๆ นอกจากวิชาการทางสาขาเห็นความสําคัญถึงการสรางความสัมพันธอันดี
ใหแกนักศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ การจัดกิจกรรมและอบรมดานตางๆ ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคมชุมชนเพ่ือรับใชสังคมสืบไป 

 
2.  วัตถุประสงค 
             2.1  เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณเช่ือมโยงการเรียนการสอนสูชุมชน 
             2.2  เพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม การสามัคคีเกิดแกตนเองและองคกร 
              2.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกบริการสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม   การจัดแขงขันกีฬาโครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ) 
 5.2 กิจกรรม    การจัดอบรมคุณธรรมโครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ)   
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีนักศึกษาไดรับประโยชนจากโครงการน้ี จํานวน 120   คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 3.51 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา ชวงเวลาในการทํากิจกรรม ตุลาคม  53 -พฤษภาคม 54 
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน คาใชจายตอคน/ป 760  บาท/ป 
 
7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ    91,200  บาท 
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   

8.1  แหลงงบประมาณ 
ชื่อกิจกรรม งบประมาณ

รวม (บาท) 
แหลงงบประมาณ 

งบแผนดิน เงินรายได 
7. จัดแขงขันกีฬาโครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ) 38,400  38,400 
8. จัดอบรมคุณธรรมโครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและ

ตํารวจ) 
52,800  52,800 

รวม 91,200  91,200 
 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน   เงินรายได   งบ

แผนดิน  
 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1.  จัดแขงขันกีฬาโครงการความ
รวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ) 

    
38,400 

  

2. จัดอบรมคุณธรรมโครงการความ
รวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจ) 

 52,800   
 

  

 รวม  

 
52,800           

    
38,400                    

                     52,800           38,400               

91,200 
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.1    กิจกรรม  จัดแขงขันกีฬา โครงการความรวมมือ(ทองถิ่นและตํารวจจัดแขงขันกีฬา) 
 1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานและติดตอกรรมการตัดสิน 
          3.  ดําเนินการแขงขัน 
          4.  ประเมินผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน   38,400    งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 
   - คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 600 X 6X6 = 21,600 
   คาใชสอย 
   - คาอาหารกลางวัน  120X40 =4,800 บาท  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  120X25X2 =  6,000  
คาวัสดุ 

- คาวัสดุประกอบการแขงขัน 6,000 บาท 
 รวม     38,400   บาท 

 
9.2    กิจกรรม  จัดอบรมคุณธรรมโครงการความรวมมือ (ทองถิ่น และตํารวจ)  
 นักศึกษาจํานวน 120 คน จัด 3 ครั้งๆละ 1 วัน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอประสานงานวิทยากร 
 3. ดําเนินงานอบรบคุมธรรม 

4. ประเมินผล 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  52,800 งบดําเนินงาน 
   คาตอบแทน 
   - คาตอบแทนวิทยากร  400 x 5 x 3 =6,000 บาท 
   คาใชสอย 
   คาอาหารกลางวัน  120X40X3=   14,400 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 120X25X2X3 =  18,000 
- คาเชารถ   2,000 X 3 =  6,000 บาท 
คาวัสดุ 
- คาเอกสาร  120 x 70 = 8,400 บาท 
 รวม    52,800   บาท 
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(นายประชา  รัตวร) 

ตําแหนง ประธานสาขา 
ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาบริหารศูนยภาษา 
2. ความสอดคลองกับ 

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     ( P)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
     (    )  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
2.2 แผนงาน ท่ี 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  
 ขอท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
                     การศึกษาอยางตอเน่ือง 
 ขอท่ี 17  ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.  
 ขอท่ี 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ขอท่ี 9.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ.  
 ขอท่ี 6.1  ระดับความสําเร็จของระบบกลไกในการประกันคุณภาพท้ังระดับสถาบัน  
                       ระดับคณะวิชา และระดับหลักสูตรและการสอน ฯ 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ศูนยภาษาเปนศูนยเพื่อใหการบริการดานการศึกษา ท้ังดานการอบรม การจัดสอบ การ
ใหบริการดานสถานท่ีเพื่อการจัดการเรียนรูและการคนควาหาความรูดวยตนเอง ท้ังน้ีเพื่อใหการบริการ
ศูนยภาษามีคุณภาพ บรรลุเปาประสงคของการเปนศูนยการใหบริการดานการศึกษาดังกลาว ศูนยภาษา
ตองอาศัยปจจัยตางๆหลายประการและปจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ ปจจัยดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ 
Internet ทีวีเพื่อการศึกษา เอกสารและตําราเพื่อการคนควาดวยตนเอง เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะเปนปจจัย
เสริมใหกระบวนการเรียนการสอน และนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสงผลตอระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอีกดวย 
 
 
 
 

1204181155 
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4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเตรียมเอกสาร ตํารา เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
 2. เพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ ใหกับครูและนักศึกษา 
 3. เพื่อสรางเสริมความรู ใหกับอาจารยและนักศึกษา 
 4. เพื่อใหระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 5.1 กิจกรรม การบริหารจัดการศูนยภาษาและการสงเสริมการเรียนการสอน 
  
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 
รอยละของนักศึกษาคณะมนุษยท่ีเขาใชบริการคนควาดวย
ตนเอง 

รอยละ 70 

จํานวนอาจารยท่ีเขามาใชสถานท่ีและสื่อการเรียนการสอน รอยละ 70 
ปฏิบัติโครงการภายในชวงเวลา 1 ต.ค. – 30 ก.ย.54 ภายใน 12 เดือน 
 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 50,000 บาท 
 

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม งบประมาณ
รวม (บาท) 

แหลงงบประมาณ 
งบแผนดิน เงินรายได 

1. การบริหารจัดการและสงเสริมการเรียนการสอน 50,000  50,000 
รวม 50,000  50,000 

 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

ชื่อกิจกรรม  

 แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)  
 T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.

54)   T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)   T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

 งบ
แผนดิน  

 เงิน
รายได  

1. การบริหารจัดการและ
สงเสริมการเรียนการสอน 

  17,500  17,500 
 

  15,000 

 รวม  
                                                                                                

17,500 17,500                        15,000  
       50,000                                                                                          
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9.  รายละเอียดการดําเนินงาน 

 กิจกรรมการบริหารจัดการและสงเสริมการเรียนการสอน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1. เตรียมเอกสาร ตํารา และวัสดุ อุปกรณเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย 
งบดําเนินงาน  50,000 งบดําเนินงาน 

   คาวัสดุ 
1. คาหนังสือเพื่อใชคนควาเลมละ 300 บาท 
จํานวน 50 เลม เปนจํานวนเงิน 15,000 บาท 
2. คาหนังสือพิมพ ฉบับละ 50 บาท 
จํานวน 48 ฉบับ เปนจํานวนเงิน 2,400 บาท 
3. คาหมึกพิมพ กลองละ 1,500 บาท 
จํานวน 15 กลอง เปนจํานวนเงิน 22,500 บาท 
4. คากระดาษ A4 รีมละ 100 บาท 
จํานวน 101 รีม เปนจํานวนเงิน 10,100 บาท 
 

 
 
 
 
 

 
                 (นางสาวตรีนุช  เฉลิมกิต)ิ 

ตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยภาษา 
ผูเสนอโครงการ 

 
 

 



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 2 ตัว 34,700         69,400          1. เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกสวน  นักศึกษาสาขาดนตรีท่ีเรียนดนตรีไทย 
25000 BTU 2. เปนแบบแขวนเพดาน ตองใชรางกายและอวัยวะเคล่ือนไหวในการ

3. ประกอบดวยหนวยอัดนนํ้ายา ระบบความ เลนดนตรีไทยในสภาพของหองท่ีรอนอบอาว
รอนดวยอากาศ และหนวยสงลมเย็น ของอาคารเกา ทําใหการเรียนไมมีประสิทธิภาพ 

จึงพัฒนาหองดนตรีไทยใหมีสภาพและอากาศ
ท่ีพรอมกับการเรียน 

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครภุัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

69,400            

ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินท่ีเสนอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รวมเปนเงินทั้งส้ิน



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 2 ตัว 43,000         86,000          1. เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกสวน  ปจจุบันสภาพอากาศรอนมากข้ึน 
36000 BTU 2. เปนแบบแขวนเพดาน อาคารเรียนการออกแบบของนักศึกษาสาขา

3. ประกอบดวยหนวยอัดนนํ้ายา ระบบความ วิชาศิลปะและการออกแบบเปนอาคารช้ันเดียว 
รอนดวยอากาศ และหนวยสงลมเย็น อากาศภายในหองรอนมาก 

ในหองติดเคร่ืองปรับอากาศขนาด 22000 BTU 
 2 เคร่ือง ซ่ึงเปนเคร่ืองปรับอากาศเกาท่ียาย
มาจากคณะมนุษยฯ และปจจุบันทํางานหนักจน
ไมสามารถซอมไดจึงตองหาเคร่ือบไหม
ทดแทน

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครภุัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

86,000            

ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินท่ีเสนอแลว



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองถายเอกสาร 1 เคร่ือง 96,300         96,300          - ความเร็วถายและพิมพเอกสารขาวดํา  45  แผน/นาทเีคร่ืองเกาหมดอายุการใชงาน ไมมีอะไหลซอม
-สําเนาพิมพหนา-หลังอัตโนมัติ จึงตองหาเคร่ืองใหมทดแทน 
-ประกอบดวยถาดบรรจุกระดาษ 3 ชองทาง
500 แผน 2 ถาด 100 แผน 1 ถาด
-สามารถยอ ขยายดวยระบบซูม จาก 25%-
400% ปรับลดเพิ่มไดคร้ังละ 1%

-ชุดดานตนฉบับอัตโนมัตรองรับได 100 แผน
-หนวยความจํา 640 MB

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครภุัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

96,300            

ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินท่ีเสนอแลว



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

                                                                                                                  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่  10  กันยายน  2553 งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ    ศรีวรนารถ) (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลิต    คงแกว)
คณบดีคณวิทยาการจัดการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะวิทยาการจัดการไดจัดตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 5,452,300 บาท จากเงินรายได เพื่อใชในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของคณะ  4  ยุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตรที ่1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
จํานวน  3,107,000 บาท   ยุทธศาสตรที ่2  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
 ภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 20,000 บาท  ยุทธศาสตรที ่3  การบริการวิชาการสูชุมชนและสังคม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน  139,500 บาท  และยุทธศาสตรที ่4  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 2,185,800   บาท
          ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาคณะไดดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดตัวชี้วัดไวทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด คณะสามารถดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดได  18  ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 81.81

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
       การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมายของคณะวิทยาการจัดการในป 2553  สวนใหญ
เปนไปตามที่ตั้งเอาไว  การบริหารงานเนนการดําเนินการอยางเปนระบบโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน  และมีความพยายามที่ปรับปรุงงานอยางตอเนื่องเพื่อผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ  นอกจากนั้นคณะไดมีตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของป 2552 
ผลการประเมินคณะไดคะแนน 2.43  อยูในระดับพอใช  ซึ่งคณะไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงและพัฒนาจุดบกพรอง  และมีการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และพันธกิจของคณะทั้ง  
4 ยุทธศาสตร
        ในป 2552  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดนําเสนอวิสัยทัศนตอคณะกรรมการสรรหาคณบดี  โดยกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้
วิสัยทัศน "เปนสถาบันชั้นนําในภูมิภาคตะวันตกที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยดานบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร เปนสังคมแหง
การเรียนรูคูคุณธรรม  สงเสริมปญญา  พัฒนาทองถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"   และไดกําหนดยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร: ยุทธศาสตรที ่1 บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ยุทธศาสตรที ่2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ  ยุทธศาสตรที ่3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยุทธศาสตรที ่4 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  จากยุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตรนั้นในป 2553 คณะไดมีการ
ทบทวนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของคณะเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรชาติเพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************
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3. วิสัยทัศน

          "เปนผูนําทางการผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรที่มีคุณภาพในภูมิภาคตะวันตก"

4. พันธกิจ

        1.ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม มีความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        2.สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชดําริ
        3.สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
        4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน

ยุทธศาสตรที ่1  :  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที ่2 :   การสรางศักยภาพชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นและสรางองคความรูใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที ่3  :  สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที ่4  :  การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรและทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี



3

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา มีความรูและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ 1. บัณฑิตมีคุณธรรม  มีความรูและมีคุณภาพ

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู    ตามมาตรฐานสากล
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต .
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน

    รูปแบบที่หลากหลาย
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางศักยภาพชุมชนจาก
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ ภูมิปญญาทองถิ่นและสรางองคความรูใหม
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ 2. ชุมชนมีศักยภาพและมีความเขมแข็งจาก

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูใหมตามหลัก
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ
    การแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ัน
   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

คุณภาพชีวิต

แผนบริหารราชการแผนดิน

ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการบริการวิชาการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.ชุมชนไดรับการพัฒนา  สืบสานและทํานุบํารุง
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ศิลปวัฒนธรรม
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได

    อยางยั่งยืน และเผยแพรสูสากล
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น

ยุทธศาสตรหนวยงาน

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

   คานิยมที่ดีงาม

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากขึ้น

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถ
บริหารจัดการท่ีดี ขององคกรและทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ภาพตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 4.องคกรและทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนา
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบตามหลัก
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการที่ดี
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.โครงการบริหารและพัฒนาสํานักงาน 1.รอยละของนักศึกษาคณะ 5
  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการเพิ่มขึ้น

1.กิจกรรมพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพ 2.รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ 82
2.กิจกรรมจดหมายขาวManagement News การศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด
3.กิจกรรมวารสารวิทยาการจัดการ 3.รอยละของบัณฑิตระดับ 77
4.กิจกรรมหนังสือพิมพ (1 นักธุรกิจ) ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
5.กิจกรรมประชาสัมพันธ ประกอบอาชีพอิสระภายใน
6.กิจกรรมทบทวนยุทธศาสตร ระยะเวลา1ป
7.กิจกรรมวัดและประเมินผล 4.รอยละของบัณฑิตระดับ 72
8.กิจกรรมศึกษาดูงาน ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
9.กิจกรรมจางนักศึกษาชวยงาน เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ
10.กิจกรรมเชาเครื่องถายเอกสาร 5.จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกา 10
11.กิจกรรมจางจัดเก็บผาอนามัย ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยก
12.กิจกรรมบริหารงานและสนับสนุนการจัด ยองระดับชาติหรือนานาชาติ
การศึกษา 6.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 6

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
2.โครงการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กิจกรรมอบรมการใช google 7.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 6
2.กิจกรรมจัดหาวัสด ุตําราและสื่อสารสนเทศ ดานการบําเพ็ญประโยชนและ
3.กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอมหองสมุด ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

8.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 6
3.โครงการจัดการศึกษาสาขาบริหาร ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธุรกิจและนิเทศศาสตร 9.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 15

1.กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดานการพัฒนาทักษะวิชาการ

ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล และวิชาชีพ

2.กิจกรรมอบรมความรูพื้นฐานบริหารธุรกิจ 10.รอยละของอาจารยที่ไดรับ 70

3.กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษและ การพัฒนาทักษะการสอนและ

คอมพิวเตอร การจัดการเรียนรู

11.รอยละของหลักสูตรที่ได 85
4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 12.รอยละของจํานวนรายวิชา 7

1.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่มีเอกสารประกอบการสอน/
2.กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร หนังสือตําราตอรายวิชาที่เปด
3.กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ สอนในปงบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร/แผนงาน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
4.กิจกรรมอบรมวิชาชีพ 13.รอยละความพึงพอใจตอ 80
5.กิจกรรมอบรมความรูดานการบริหารธุรกิจ บัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

14.ระดับคุณภาพของบัณฑิต 5
5.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดม

1.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาแหงชาต ิประเมินโดย
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมี ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต/
ความรูคูคุณธรรม อาจารยที่ปรึกษาระดับบัณฑิต
2.กิจกรรม HR in Trend

6.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี

1.กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ AIS
2.กิจกรรมฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
3.กิจกรรมการเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ
4.กิจกรรมเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน
5.กิจกรรมเสริมสรางความรูดานภาษีและการ
6.กิจกรรมคายอาสาอนุรักษสิ่งแวดลอม
7.กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อเปนผูประเมิน
บัญชีอากร
8.กิจกรรมพัฒนาจิต "เสนทางสูสุขภาวะทาง
ปญญา"
9.กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการบัญชี

7.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะความเปนเลิศ
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน
3.กิจกรรมสานสัมพันธการตลาด

8.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1.กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาปกติ
2.กิจกรรมอบรมโปรแกรม SQL Programming
 and Report
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
3.กิจกรรมอบรมโปรแกรม Flash Multimedia

4.กิจกรรมอบรมโปรแกรม Joomla Mastering
5.กิจกรรมอบรมโปรแกรม MS-Office 2007 
นักศึกษาป 1
6.กิจกรรม MiniMos Olypic
7.กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม

9.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร

1.กิจกรรมศึกษาดูงานกระบวน การผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน
2.กิจกรรมทัศนศึกษา รักษสิ่งแวดลอม
3.กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร
4.กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการเปนนัก
นิเทศศาสตรมืออาชีพ

10.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สําหรับนักบริหาร(Ex-BBA)

1.กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการบริหาร
จัดการ

11.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.กิจกรรมอบรมการเสนอหัวขอ วิทยานิพนธ
และการเขียนบทความวิจัย
2.กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ

12.โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจ

1.กิจกรรมฝกอบรมความพรอมนักศึก ษากอน
ฝกประสบการณ /สหกิจศึกษา
2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
 /สหกิจศึกษา
3.กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณ /สหกิจศึกษา
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
4.กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจสถาน
ประกอบการฯ

13.โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

1.กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนว
การศึกษาตอคณะฯ
2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ ฯ ป 
2554
3.กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการนักศึกษาคณะฯ
4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา
5.กิจกรรมสงเสริมการจัดตั้งชุมนุมคณะ ฯ
6.กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
และศึกษาดูงาน
7.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงานสโมสรคณะฯ
8.กิจกรรม Thank you Party of Leaders 2011

14.โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม
(ฝายกิจการนักศึกษา)

1.กิจกรรม MG Big Cleaning Day
2.กิจกรรม MG รักษโลก

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1.ระดับความสําเร็จของการ 2.5
   การศึกษา การศึกษา ประกันคุณภาพภายในที่กอให

เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ    1.โครงการพัฒนาหลักสูตรและคุณ 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 15
   บัณฑิตที่พึงประสงค ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานการพัฒนาทักษะวิชาการ

1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจและ และวิชาชีพ

นิเทศศาสตร 2.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 6
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3.รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ 82

1.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด
2.กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร 4.รอยละของบัณฑิตระดับ 77
3.กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
4.กิจกรรมอบรมวิชาชีพ ประกอบอาชีพอิสระภายใน
5.กิจกรรมอบรมความรูดานการบริหารธุรกิจ ระยะเวลา1ป

5.รอยละของหลักสูตรที่ได 85
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 6.รอยละความพึงพอใจตอบัณ 80

1.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฑิตของผูใชบัณฑิต 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมี
ความรูคูคุรธรรม
2.กิจกรรม HR in Trend

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี

1.กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ AIS
2.กิจกรรมฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
3.กิจกรรมการเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ
4.กิจกรรมเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน
5.กิจกรรมเสริมสรางความรูดานภาษีและการ
กรอกแบบประเภทตางๆ
6.กิจกรรมคายอาสาอนุรักษสิ่งแวดลอม
7.กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อเปนผูประเมิน
บัญชีอากร
8.กิจกรรมพัฒนาจิต "เสนทางสูสุขภาวะทาง
ปญญา"
9.กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการบัญชี

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะความเปนเลิศ
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน
3.กิจกรรมสานสัมพันธการตลาด
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
6.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1.กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาปกติ
2.กิจกรรมอบรมโปรแกรม SQL Programming
 and Report
3.กิจกรรมอบรมโปรแกรม Flash Multimedia
4.กิจกรรมอบรมโปรแกรม Joomla Mastering
5.กิจกรรมอบรมโปรแกรม MS-Office 2007 
นักศึกษาป 1
6.กิจกรรม MiniMos Olypic
7.กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม

7.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร

1.กิจกรรมศึกษาดูงานกระบวน การผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน
2.กิจกรรมทัศนศึกษา รักษสิ่งแวดลอม
3.กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร
4.กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการเปนนัก
นิเทศศาสตรมืออาชีพ

8.โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

1.กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรีนองพี่
วิทยาการฯ
2.กิจกรรมการแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมส
ครั้งที่ 25
3.กิจกรรมการประกวดการแสดงเชิงสรางสรรค
และประกวด MG Freshy Boy & Girl 2011

4.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

5.กิจกรรมคายอาสาวันเด็กแหงชาติ
6.กิจกรรม ยิ้ม ไหว ทักทาย แตงกายถูกระเบียบ

7.กิจกรรม MG Singing Contest
8.กิจกรรมสงดาวกาวสูฝน 2011
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล - - -

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1.โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือ 1.จํานวนรายวิชาที่มีการใช 5
การเรียนรู E-Learning รวม กับการจัด

1.กิจกรรมธุรกิจจําลอง การเรียนการสอนตอจํานวน
2.กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
3.กิจกรรมแขงขันแผนธุรกิจอื่น 2.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 15
4.กิจกรรม E-Learning ดานการพัฒนาทักษะวิชาการ
5.กิจกรรม สงเสริมการเขารวมประชุมเชิงวิชาการ และวิชาชีพ

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1.โครงการพัฒนาอัตลักษณของ 1. ระดับความสําเร็จของการ 4
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมาย

1.กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณของคณะ ตามอัตลักษณของสถาบัน

วิทยาการจัดการ ศึกษา

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหบรรลุตาม
อัตลักษณ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ
   งานสรางสรรค

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1.รอยละงานวิจัยหรืองานสราง 2
   งานสรางสรรค งานสรางสรรค สรรคที่นํามาใชประโยชน 

1.กิจกรรมอบรมการเขียนโครงรางงานวิจัย 2.รอยละงานวิจัยหรืองานสราง 2
2.กิจกรรมการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ สรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผย
3.กิจกรรมการอบรมการวิจัยเชิงปริมาณ แพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย 3.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 27000/คน
5.กิจกรรมการเขียนบทความงานวิจัย ตอจํานวนอาจารยเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด



14

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1.โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและ 1.ระดับความสําเร็จของการ 5
สังคม บรรลุวัตถุประสงคตามแผน

1.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและ งานบริการวิชาการแกสังคม

ผูนําสตรีอําเภอทายาง 2.ระดับความสําเร็จของการสง 5
2.กิจกรรมอบรมเกษตรกรอําเภอทายางให เสริมและสืบสานโครงการอัน

ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องมาจากพระราชดําริ

3.กิจกรรมพัฒนาองคความรูเรื่องอาหาร 3.จํานวนโครงการบริการ 10

ปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพื้นที่เสนทาง วิชาการแกชุมชนและสังคม

โครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน 4.ระดับความสําเร็จในการนํา 5
4.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบรนด ความรูและประสบการณจาก
ผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑการเกษตร การใหบริการวิชาการมาใชใน

5.กิจกรรมจัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพ การพัฒนาการเรียนการสอน

ขนมหวานพื้นเมือง และการวิจัย
6.กิจกรรมคํานวณตนทุนผลิตภัณฑการเกษตร 5.ระดับความสําเร็จของการ 5
7.กิจกรรมพัฒนาองคความรูดานการบริหาร เรียนรูและเสริมสรางความเขม

จัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน แข็งของชุมชน

8.กิจกรรมพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ
ใหบริการของพนักงานภาครัฐแบบมืออาชีพ
10.กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบํารุงพุทธศาสนา จ. เพชรบุรี
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
11.กิจกรรมบริการวิชาการนิเทศศาสตร
สืบสานตํานานศิลป
12.กิจกรรมบริการวิชาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (บัญชี)
13.กิจกรรมบริการวิชาการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (การจัดการทั่วไป)
14.กิจกรรมบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
แกชุมชน/สังคม (การจัดการทรัพยากรมนุษย)
15.กิจกรรมบริการวิชาการสรางมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑชุมชน (การตลาด)
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 6

กิจการนักศึกษา ดานการบําเพ็ญประโยชนและ
1.กิจกรรมทําบุญตักบาตร 2/2553 (กิจการ ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

นักศึกษา) 2.ระดับความสําเร็จของ 5
2.กิจกรรมทําบุญตักบาตร 1/2554 (กิจการ กิจกรรมนักศึกษาในการ

นักศึกษา) อนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

3.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียน
พรรษา (กิจการนักศึกษา)
4.กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสานตํานาน
ลูกทุงไทย  (กิจการนักศึกษา)
5.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง 
(กิจการนักศึกษา)
6.กิจกรรมบายศรีสูขวัญนองใหม MG 54 
(กิจการนักศึกษา)
7.กิจกรรมบริการวิชาการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8.กิจกรรมบริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
9.กิจกรรมบริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมสาขาการบัญชี
10.กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลบํารุงพุทธศาสนา จเพชรบุร ีสาขาคอม
พิวเตอรธุรกิจ
11.กิจกรรมบริการวิชาการนิเทศศาสตร
สืบสานตํานานศิลป



16

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 1.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1.ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
   สายสนับสนุน และสายสนับสนุน บริการตอหนวยงานสนับสนุน

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 2.ระดับความสําเร็จการปฏิบัติ 4
สายสนับสนุน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.พัฒนาศักยภาพภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร 3.ระดับความสําเร็จของการ 3
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนาผูบริหารและบุคลากร

สายสนับสนุน 
4.จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุน 2
ศึกษาตอ
5.รอยละของอาจารยที่มีวุฒิ 2
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
6.รอยละของอาจารยประจําที่ 2
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย
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แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. สนับสนุนบริหารงานและ
พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

2,012,700   2,012,700     2,012,700   

1.จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยสงเสริม
สุขภาพ

20,000                 20,000        20,000       

2.จัดทําจดหมายขาว
Management News

85,000                 85,000        85,000       

3.จัดทําวารสารวิทยาการจัดการ 100,000               100,000      100,000     

4.บริการหนังสือพิมพ 65,000                 65,000        65,000       
5.ดําเนินการประชาสัมพันธ 80,000                 80,000        80,000       
6.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร 50,000                 50,000        50,000       
7.จัดประชุมวัดและประเมินผล
งานของคณะ

30,000                 30,000        30,000       

8.ศึกษาดูงาน 250,000               250,000      250,000     
9.จางนักศึกษาชวยงาน 108,000               108,000      108,000     
10.เชาเครื่องถายเอกสาร 180,000               180,000      180,000     
11.จางเก็บผาอนามัย 168,000               168,000      168,000     
12.ดําเนินงานบริหารและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

876,700               876,700      876,700     

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน

262,000      406,000        262,000      

1.พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

262,000               406,000      262,000     

3. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ

184,400      184,400        184,400      

1.ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

184,400               184,400      184,400     

4. พัฒนาหองสมุดและแหลง
เรียนรู

200,000      200,000        200,000      

1.จัดอบรมการใช google 20,000                 20,000        20,000       
2.จัดหาวัสดุ ตําราและส่ือ
สารสนเทศตางๆ

160,000               160,000      160,000     

3.ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
ใหเปนหองสมุดมีชีวิต

20,000                 20,000        20,000       

5. พัฒนาจัดการศึกษาสาขา
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

100,000      100,000        100,000      

1.จัดอบรมการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล

30,000                 30,000        30,000       

2.จัดอบรมความรูพื้นฐาน
บริหารธุรกิจ

15,000                 15,000        15,000       

3.จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร

55,000                 55,000        55,000       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

6. พัฒนาหลักสูตรและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคคณะวิทยาการจัดการ

120,000      120,000        120,000      

1.ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร

120,000               120,000      120,000     

7. พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือ
การเรียนรูนักศึกษา

245,100      245,100        245,100      

1.ธุรกิจจําลอง 90,000                 90,000        90,000       
2.แขงขันทักษะวิชาการ
คอมพิวเตอร

50,000                 50,000        50,000       

3.แขงขันแผนธุรกิจอื่น 40,000                 40,000        40,000       
4. E-Learning 35,100                 35,100        35,100       
5.จัดใหนักศึกษาเขารวมประชุม
เชิงวิชาการ

30,000                 30,000        30,000       

8. พัฒนาอัตลักษณของคณะ
วิทยาการจัดการ

184,500      184,500        184,500      

1.จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณ
ของคณะวิทยาการจัดการ

34,100                 34,100        34,100       

2.ดําเนินการพัฒนานักศึกษาให
บรรลุตามอัตลักษณของคณะ

150,400               150,400      150,400     

9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

140,000      140,000        140,000      

1.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 60,000                 60,000        60,000       
2.ฝกอบรมคอมพิวเตอร 10,000                 10,000        10,000       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

3.ฝกอบรมภาษาอังกฤษ 10,000                 10,000        10,000       
4.ฝกอบรมวิชาชีพ 20,000                 20,000        20,000       
5.ฝกอบรมความรูดานการ
บริหารธุรกิจ

40,000                 40,000        40,000       

10. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดทรัพยากร
มนุษย

120,000      120,000        120,000      

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมี
ความรูคูคุณธรรม

70,000       70,000        70,000       

2.จัดอบรม HR in Trend 50,000       50,000        50,000       
11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี
220,000      220,000        220,000      

1.จัดอบรมปฏิบัติการ AIS 11,500       11,500        11,500       
2.ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 56,300       56,300        56,300       
3.เตรียมความพรอมสูวิชาชีพ 23,000       23,000        23,000       
4.เผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับนักศึกษา 
บุคลากรและชุมชน

10,000       10,000        10,000       

5.จัดอบรมความรูดานภาษีและ
การกรอกแบบประเภทตางๆ

19,500       19,500        19,500       

6.จัดคายอาสาอนุรักษส่ิงแวดลอม 5,000         5,000          5,000         
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

7.เตรียมความพรอมเพื่อเปนผู
ประเมินบัญชีอากร

30,000       30,000        30,000       

8.จัดอบรมพัฒนาจิต "เสนทางสู
สุขภาวะทางปญญา"

30,000       30,000        30,000       

9.ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการ
บัญชี

34,700       34,700        34,700       

12. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด

70,000        70,000          70,000        

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความเปนเลิศ

40,000       40,000        40,000       

2.ศึกษาดูงาน 15,000       15,000        15,000       
3.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ
การตลาด

15,000       15,000        15,000       

13. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

280,000      280,000        280,000      

1.ศึกษาดูงานนักศึกษาปกติ 50,000       50,000        50,000       
2.อบรมโปรแกรม SQL 
Programming and Report

50,000       50,000        50,000       

3.อบรมโปรแกรม Flash 
Multimedia

57,000       57,000        57,000       

4.อบรมโปรแกรม Joomla 
Mastering

43,000       43,000        43,000       

5.อบรมโปรแกรม MS-Office 
2007 นักศึกษาป 1

30,000       30,000        30,000       

6.อบรม MiniMos Olypic 30,000       30,000        30,000       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

7.จัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 20,000       20,000        20,000       

14. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร

110,000      110,000        110,000      

1.ศึกษาดูงานกระบวน การผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน

20,000       20,000        20,000       

2.ทัศนศึกษา รักษส่ิงแวดลอม 50,000       50,000        50,000       
3.อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
นิเทศศาสตร

20,000       20,000        20,000       

4.เตรียมความพรอมสูการเปน
นักนิเทศศาสตรมืออาชีพ

20,000       20,000        20,000       

15. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สําหรับนักบริหาร 
Executive-BBA

50,000        50,000          50,000        

1.จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ดานการบริหารจัดการ

50,000       50,000        50,000       

16. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

309,100      309,100        309,100      

1.อบรมการเขียนโครงรางงานวิจัย 50,000       50,000        50,000       

2.อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ 75,000       75,000        75,000       
3.อบรมการวิจัยเชิงปริมาณ 75,000       75,000        75,000       
4.อบรมการนําเสนอผลงานวิจัย 25,000       25,000        25,000       
5.อบรมการเขียนบทความ
งานวิจัย

84,100       84,100        84,100       

17. บริการวิชาการแกชุมชน 945,000      945,000        945,000   
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

1.เพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชน
และผูนําสตรีอําเภอทายาง

65,000       65,000        65,000    

2.อบรมเกษตรกรอําเภอทายางให
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000     100,000      100,000   

3.พัฒนาองคความรูเรื่องอาหาร
ปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพื้นท่ี
เสนทางโครงการพระราชดําริชั่ง
หัวมัน

200,000     200,000      200,000   

4.พัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบ
รนดผลิตภัณฑชุมชนและ
ผลิตภัณฑการเกษตร

160,000     160,000      160,000   

5.จัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพ
ขนมหวานพื้นเมือง

60,000       60,000        60,000    

6.คํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
การเกษตร

40,000       40,000        40,000    

7.พัฒนาองคความรูดานการ
บริหารจัดการสหกรณเครดิตยู
เนี่ยน

70,000       70,000        70,000    

8.พัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

70,000       70,000        70,000    

9.พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ
ใหบริการของพนักงานภาครัฐแบบ
มืออาชีพ

30,000       30,000        30,000    
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

10.กิจกรรมบริการวิชาการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลบํารุงพุทธ
ศาสนา จ.เพชรบุรี(คอมพิวเตอร
ธุรกิจ)

20,000       20,000        20,000    

11.กิจกรรมบริการวิชาการนิเทศ
ศาสตรสืบสานตํานานศิลป

20,000       20,000        20,000    

12.กิจกรรมบริการวิชาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (บัญชี)

20,000       20,000        20,000    

13.กิจกรรมบริการวิชาการดาร
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(การ
จัดการท่ัวไป)

20,000       20,000        20,000    

14.กิจกรรมบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน/สังคม
(การจัดการทรัพยากรมนุษย)

20,000       20,000        20,000    

15.กิจกรรมบริการวิชาการสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน
(การตลาด)

20,000       20,000        20,000    

16.กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
2/2553 (กิจการนักศึกษา)

4,000         4,000          4,000      

17.กิจกรรมทําบุญตักบาตร 
1/2554 (กิจการนักศึกษา)

4,000         4,000          4,000      

18.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
ถวายเทียนพรรษา (กิจการ
นักศึกษา)

5,000         5,000          5,000      
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

19.กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบ
สานตํานานลูกทุงไทย  (กิจการ
นักศึกษา)

10,000       10,000        10,000    

20.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
วันลอยกระทง (กิจการนักศึกษา)

2,000         2,000          2,000      

21.กิจกรรมบายศรีสูขวัญนอง
ใหม MG  ป 54 (กิจการนักศึกษา)

5,000         5,000          5,000      
18. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

67,800        67,800          67,800        

1.จัดอบรมการเสนอหัวขอ 
วิทยานิพนธและการเขียน
บทความวิจัย

37,800       37,800        37,800       

2.จัดอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ

30,000       30,000        30,000       

19. สนับสนุนการฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา

100,000      100,000        100,000      

1.ฝกอบรมความพรอมให
นักศึกษากอนฝกประสบการณ
วิชาชีพ /สหกิจศึกษา

30,000       30,000        30,000       

2.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

34,500       34,500        34,500       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

3.ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

34,500       34,500        34,500       

4.สํารวจความพึงพอใจสถาน
ประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขา
ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา

1,000         1,000          1,000         

20. พัฒนากิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ

450,000      450,000        450,000      

1.จัดทําส่ือประชาสัมพันธแนะ
แนวการศึกษาตอคณะฯ

160,000     160,000      160,000     

2.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
วิทยาการจัดการ 2554

50,000       50,000        50,000       

3.จัดระบบสวัสดิการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

20,000       20,000        20,000       

4.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผูนํานักศึกษา

80,000       80,000        80,000       

5.จัดตั้งชุมนุมคณะวิทยาการ
จัดการ

20,000       20,000        20,000       

6.สัมมนาสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรมและศึกษาดูงาน

80,000       80,000        80,000       

7.จัดซื้อวัสดุสํานักงานสโมสร
นักศึกษา

30,000       30,000        30,000       

8.จัดกิจกรรม Thank you Party 
of Leaders 2011

10,000       10,000        10,000       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

21. พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

300,000      300,000        300,000      

1.จัดแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรี
นองพี่วิทยาการฯ

15,000       15,000        15,000       

2.จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญ
เกมสครั้งท่ี 25

185,000     185,000      185,000     

3.จัดประกวดการแสดงเชิง
สรางสรรคและประกวด MG 
Freshy Boy & Girl 2011

15,000       15,000        15,000       

4.จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา

15,000       15,000        15,000       

5.จัดคายอาสาวันเด็กแหงชาติ 10,000       10,000        10,000       
6.จัดกิจกรรม ย้ิม ไหว ทักทาย 
แตงกายถูกระเบียบ

10,000       10,000        10,000       

7.จัดประกวด MG Singing 
Contest

10,000       10,000        10,000       
8.จัดประกวดสงดาวกาวสูฝน 
2011

40,000       40,000        40,000       
22. สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 20,000        20,000          20,000        

1.จัดกิจกรรม MG Big Cleaning
 Day

10,000       10,000        10,000       

2.จัดกิจกรรม MG รักษโลก 10,000       10,000        10,000       
6,490,600   945,000        945,000   5,689,600     5,545,600   รวม
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แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. สนับสนุนบริหารงานและพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ

2,012,700                      592,000        592,000                         837,000        837,000                         583,700        583,700        

1.จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพ 20,000        10,000        10,000        10,000        10,000                      

2.จัดทําจดหมายขาวManagement News 85,000        30,000        30,000        30,000        30,000        25,000        25,000        

3.จัดทําวารสารวิทยาการจัดการ 100,000      35,000        35,000        35,000        35,000        30,000        30,000        
4.บริการหนังสือพิมพ 65,000        25,000        25,000        20,000        20,000        20,000        20,000        
5.ดําเนินการประชาสัมพันธ 80,000        30,000        30,000        30,000        30,000        20,000        20,000        
6.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร 50,000                                    50,000        50,000        
7.จัดประชุมวัดและประเมินผลงานของ
คณะ

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

8.ศึกษาดูงาน 250,000                    250,000      250,000                    
9.จางนักศึกษาชวยงาน 108,000      36,000        36,000        36,000        36,000        36,000        36,000        
10.เชาเครื่องถายเอกสาร 180,000      60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        60,000        
11.จางเก็บผาอนามัย 168,000      56,000        56,000        56,000        56,000        56,000        56,000        
12.ดําเนินงานบริหารและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

876,700      300,000      300,000      300,000      300,000      276,700      276,700      

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

406,000                         100,000        100,000                         244,000        244,000                         62,000          62,000          

1.พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน

406,000        100,000      100,000      244,000      244,000      62,000        62,000        

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

184,400        30,000          30,000          100,000        100,000        54,400          54,400          

1.ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 184,400      30,000        30,000        100,000      100,000      54,400        54,400        
4. พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 200,000                         170,000        170,000                                                                            30,000          30,000          

1.จัดอบรมการใช google 20,000                      20,000        20,000        
2.จัดหาวัสด ุตําราและสื่อสารสนเทศตางๆ 160,000      160,000      160,000                    

3.ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในใหเปน
หองสมุดมีชีวิต

20,000        10,000        10,000        10,000        10,000        

5. พัฒนาจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร

100,000                         65,000          65,000                                                                              35,000          35,000          

1.จัดอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะหขอมูล

30,000        15,000        15,000        15,000        15,000        

2.จัดอบรมความรูพื้นฐานบริหารธุรกิจ 15,000        15,000        15,000                      
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

3.จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร

55,000        35,000        35,000        20,000        20,000        

6. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคคณะวิทยาการ
จัดการ

120,000        60,000          60,000          60,000          60,000          

1.ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร

120,000      60,000        60,000        60,000        60,000        

7. พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการ
เรียนรูนักศึกษา

245,100        110,000        110,000        135,100        135,100        

1.ธุรกิจจําลอง 90,000        50,000        50,000        40,000        40,000        
2.แขงขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร 50,000        10,000        10,000        40,000        40,000        
3.แขงขันแผนธุรกิจอื่น 40,000        20,000        20,000        20,000        20,000        
4. E-Learning 35,100        20,000        20,000        15,100        15,100        
5.จัดใหนักศึกษาเขารวมประชุมเชิง
วิชาการ

30,000        10,000        10,000        20,000        20,000        

8. พัฒนาอัตลักษณของคณะวิทยาการ
จัดการ

184,500        184,500        184,500        

1.จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณของคณะ
วิทยาการจัดการ

34,100        34,100        34,100        

2.ดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุ
ตามอัตลักษณของคณะ

150,400      150,400      150,400      
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

9. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป

140,000                         70,000          70,000                                                                              70,000          70,000          

1.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 60,000        60,000        60,000                      
2.ฝกอบรมคอมพิวเตอร 10,000        10,000        10,000                      
3.ฝกอบรมภาษาอังกฤษ 10,000                      10,000        10,000        
4.ฝกอบรมวิชาชีพ 20,000                      20,000        20,000        
5.ฝกอบรมความรูดานการบริหารธุรกิจ 40,000                      40,000        40,000        

10. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดทรัพยากรมนุษย

120,000                                                                            50,000          50,000                           70,000          70,000          

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปน
ผูมีความรูคูคุณธรรม

70,000        70,000        70,000        

2.จัดอบรม HR in Trend 50,000        50,000        50,000        
11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

การบัญชี
220,000                         77,200          77,200                           72,800          72,800                           70,000          70,000          

1.จัดอบรมปฏิบัติการ AIS 11,500                      11,500        11,500                      
2.ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 56,300                      56,300        56,300                      
3.เตรียมความพรอมสูวิชาชีพ 23,000        23,000        23,000                                    

4.เผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน

10,000                                    10,000        10,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

5.จัดอบรมความรูดานภาษีและการกรอก
แบบประเภทตางๆ

19,500        19,500        19,500                                    

6.จัดคายอาสาอนุรักษสิ่งแวดลอม 5,000                        5,000          5,000                        
7.เตรียมความพรอมเพื่อเปนผูประเมิน
บัญชีอากร

30,000                                    30,000        30,000        

8.จัดอบรมพัฒนาจิต "เสนทางสูสุขภาวะ
ทางปญญา"

30,000                                    30,000        30,000        

9.ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการบัญชี 34,700        34,700        34,700                                    
12. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

การตลาด
70,000                                                                              15,000          15,000                           55,000          55,000          

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปนเลิศ 40,000        40,000        40,000        
2.ศึกษาดูงาน 15,000        15,000        15,000        
3.จัดกิจกรรมสานสัมพันธการตลาด 15,000        15,000        15,000        

13. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ

280,000        173,000        173,000        107,000        107,000        

1.ศึกษาดูงานนักศึกษาปกติ 50,000        50,000        50,000        
2.อบรมโปรแกรม SQL Programming 
and Report

50,000        50,000        50,000        

3.อบรมโปรแกรม Flash Multimedia 57,000        57,000        57,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

4.อบรมโปรแกรม Joomla Mastering 43,000        43,000        43,000        

5.อบรมโปรแกรม MS-Office 2007 
นักศึกษาป 1

30,000        30,000        30,000        

6.อบรม MiniMos Olypic 30,000        30,000        30,000        
7.จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 20,000        20,000        20,000        

14. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร

110,000        70,000          70,000          40,000          40,000          

1.ศึกษาดูงานกระบวน การผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน

20,000        20,000        20,000                      

2.ทัศนศึกษา รักษสิ่งแวดลอม 50,000        50,000        50,000                      

3.อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร

20,000                      20,000        20,000        

4.เตรียมความพรอมสูการเปนนักนิเทศ
ศาสตรมืออาชีพ

20,000                      20,000        20,000        

15. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสําหรับนัก
บริหาร Executive-BBA

50,000          50,000          50,000          

1.จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการ
บริหารจัดการ

50,000        50,000        50,000        

16. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

309,100        200,000        200,000        109,100        109,100        

1.อบรมการเขียนโครงรางงานวิจัย 50,000        50,000        50,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

2.อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ 75,000        75,000        75,000        
3.อบรมการวิจัยเชิงปริมาณ 75,000        75,000        75,000        
4.อบรมการนําเสนอผลงานวิจัย 25,000        25,000        25,000        
5.อบรมการเขียนบทความงานวิจัย 84,100        84,100        84,100        

17. บริการวิชาการแกชุมชน 945,000        361,000        361,000        510,000        510,000        74,000          74,000          
1.เพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและผูนํา
สตรีอําเภอทายาง

65,000        65,000        65,000        

2.อบรมเกษตรกรอําเภอทายางใหดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100,000      100,000      100,000      

3.พัฒนาองคความรูเร่ืองอาหารปลอดภัย
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่เสนทางโครงการ
พระราชดําริชั่งหัวมัน

200,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

4.พัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบรนด
ผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑการเกษตร

160,000      60,000        60,000        100,000      100,000      

5.จัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพขนมหวาน
พื้นเมือง

60,000        60,000        60,000        

6.คํานวณตนทุนผลิตภัณฑการเกษตร 40,000        40,000        40,000        
7.พัฒนาองคความรูดานการบริหาร
จัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

70,000        70,000        70,000        

8.พัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

70,000        70,000        70,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

9.พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการใหบริการ
ของพนักงานภาครัฐแบบมืออาชีพ

30,000        30,000        30,000        

10.กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบํารุงพุทธศาสนา จ.เพชรบุรี
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

20,000        20,000        20,000        

11.กิจกรรมบริการวิชาการนิเทศศาสตร
สืบสานตํานานศิลป

20,000        20,000        20,000        

12.กิจกรรมบริการวิชาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (บัญชี)

20,000        20,000        20,000        

13.กิจกรรมบริการวิชาการดารทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม(การจัดการทั่วไป)

20,000        20,000        20,000        

14.กิจกรรมบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน/สังคม(การ
จัดการทรัพยากรมนุษย)

20,000        20,000        20,000        

15.กิจกรรมบริการวิชาการสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน(การตลาด)

20,000        20,000        20,000        

16.กิจกรรมทําบุญตักบาตร 2/2553 
(กิจการนักศึกษา)

4,000          4,000          4,000          

17.กิจกรรมทําบุญตักบาตร 1/2554 
(กิจการนักศึกษา)

4,000          4,000          4,000          

18.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยถวาย
เทียนพรรษา (กิจการนักศึกษา)

5,000          5,000          5,000          
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

19.กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสาน
ตํานานลูกทุงไทย  (กิจการนักศึกษา)

10,000        10,000        10,000        

20.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอย
กระทง (กิจการนักศึกษา)

2,000          2,000          2,000          
21.กิจกรรมบายศรีสูขวัญนองใหม MG  ป
 54 (กิจการนักศึกษา)

5,000          5,000          5,000          

18. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

67,800          67,800          67,800          

1.จัดอบรมการเสนอหัวขอ วิทยานิพนธ
และการเขียนบทความวิจัย

37,800        37,800        37,800        

2.จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ

30,000        30,000        30,000        

19. สนับสนุนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

100,000        30,000          30,000          35,000          35,000          35,000          35,000          

1.ฝกอบรมความพรอมใหนักศึกษากอน
ฝกประสบการณวิชาชีพ /สหกิจศึกษา

30,000        30,000        30,000        

2.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

34,500        17,250        17,250        17,250        17,250        

3.ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

34,500        17,250        17,250        17,250        17,250        

4.สํารวจความพึงพอใจสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

1,000          500            500            500            500            
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

20. พัฒนากิจการนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ

450,000        230,000        230,000        80,000          80,000          140,000        140,000        

1.จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนว
การศึกษาตอคณะฯ

160,000      160,000      160,000      

2.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการ
จัดการ 2554

50,000        50,000        50,000        

3.จัดระบบสวัสดิการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ

20,000        20,000        20,000        

4.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา

80,000        80,000        80,000        

5.จัดตั้งชุมนุมคณะวิทยาการจัดการ 20,000        20,000        20,000        
6.สัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและ
ศึกษาดูงาน

80,000        80,000        80,000        

7.จัดซื้อวัสดุสํานักงานสโมสรนักศึกษา 30,000        30,000        30,000        

8.จัดกิจกรรม Thank you Party of 
Leaders 2011

10,000        10,000        10,000        

21. พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

300,000        85,000          85,000          215,000        215,000        

1.จัดแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรีนองพี่
วิทยาการฯ

15,000        15,000        15,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

2.จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมสครั้งที ่
25

185,000      185,000      185,000      

3.จัดประกวดการแสดงเชิงสรางสรรค
และประกวด MG Freshy Boy & Girl 
2011

15,000        15,000        15,000        

4.จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา

15,000        15,000        15,000        

5.จัดคายอาสาวันเด็กแหงชาติ 10,000        10,000        10,000        
6.จัดกิจกรรม ยิ้ม ไหว ทักทาย แตงกาย
ถูกระเบียบ

10,000        10,000        10,000        

7.จัดประกวด MG Singing Contest 10,000        10,000        10,000        
8.จัดประกวดสงดาวกาวสูฝน 2011 40,000        40,000        40,000        

22. สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 20,000          10,000          10,000          10,000          10,000          
1.จัดกิจกรรม MG Big Cleaning Day 10,000        10,000        10,000        
2.จัดกิจกรรม MG รักษโลก 10,000        10,000        10,000        

6,634,600     361,000        2,122,200     2,483,200     510,000        1,756,100     2,266,100     74,000          1,811,300     1,885,300     รวม
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. โครงการบริหารและพัฒนาสํานักงานคณะ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัด 3105011101         801,000

วิทยาการจัดการ การศึกษา 1105011102       1,211,700
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3205014203 406,000        

3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011204 184,400        

4. โครงการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011105 200,000        
5. โครงการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011106 100,000        

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011307 120,000        

7. โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011508 245,100        

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต

7. โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการ
เรียนรู จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011508 245,100        

8. โครงการพัฒนาอัตลักษณของคณะวิทยา 
การจัดการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011609 184,500        

9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205031110           80,000
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 1205031311           60,000

10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205061112 70,000          
สาขาวิชาการจัดทรัพยากรมนุษย 1205061313 50,000          
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205041114
1205041315

        120,000
สาขาวิชาการบัญชี 1205041315         100,000

12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205051116           40,000

สาขาวิชาการตลาด 1205051317           30,000
13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205071118         150,000

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1205071319         130,000
14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205021120           70,000

สาขาวิชานิเทศศาสตร 1205021321           40,000
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสําหรับ

นักบริหาร Executive-BBA จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3205031122 50,000          

16. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงาน
สรางสรรค วิจัย

ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1505012123 309,100        

17. โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2305013124 945,000        
18. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญา

โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6205081125 67,800          

โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

19. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011126 100,000        

20. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011127 450,000        

21. โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011328 300,000        

22. โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 1205011129 20,000          

945,000        5,689,600      
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนบริหารงานและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 19
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 7.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.1

การจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเปนการจัดการบริหารโดยเปนศูนยรวมของงานทุกชนิด  โดยเฉพาะงาน
ดานธุรการ  งานดานเอกสาร  งานดานประชาสัมพันธ  และอื่น ๆ การบริหารสํานักงานเปนการใชทั้งศาสตรและศิลปเพื่อนําเอา
ทรัพยากรบริหารประกอบดวย  คน  เงิน  วัสดุสิ่งของ และการจัดการมาใชเปนกลไกในการปฏิบัติงาน  คุณภาพในการบริหารงาน
จึงตองคํานึงถึงปจจัยในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

3 - 1 - 0501 - 11 - 01

1 - 1 - 0501 - 11 - 02

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
2. เพื่อใหการบริหารงานมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและสําเร็จตามเปาหมาย

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................พัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพ
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จดหมายขาว  Management  News
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................วารสารวิทยาการจัดการ
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................หนังสือพิมพ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

3 - 1 - 0501 - 11 - 01

1 - 1 - 0501 - 11 - 02
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5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................ฝายประชาสัมพันธ
5.6 กิจกรรม............................................................................................................................................................ทบทวนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
5.7 กิจกรรม............................................................................................................................................................การวัดประเมินผล
5.8 กิจกรรม............................................................................................................................................................ศึกษาดูงาน
5.9 กิจกรรม............................................................................................................................................................จางนักศึกษาชวยงาน
5.10 กิจกรรม............................................................................................................................................................คาเชาเครื่องถายเอกสาร
5.11 กิจกรรม............................................................................................................................................................จางจัดเก็บผาอนามัย
5.12 กิจกรรม............................................................................................................................................................บริหารงานและสนับสนุนการจัดการศึกษา

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.เชิงคุณภาพ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

 จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพ 20,000                     20,000                    
 จัดทําจดหมายขาวManagement News 85,000                     85,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

     -ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเกิดความคุมคา ดี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.เชิงปริมาณ
    -จํานวนกิจกรรมดําเนินงาน 12

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 2,012,700        

2.
3. 100,000  
4. 65,000    
5. 80,000    
6. 50,000    
7. 30,000    
8. 250,000  
9. 108,000  

10. 180,000  
11. 168,000  
12. 876,700  

                                   2,012,700                   

 จางนักศึกษาชวยงาน
 เชาเครื่องถายเอกสาร
 จางเก็บผาอนามัย
 ดําเนินงานบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

รวม 2,012,700                     

 จัดทําวารสารวิทยาการจัดการ
 บริการหนังสือพิมพ
 ดําเนินการประชาสัมพันธ
 จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร
 จัดประชุมวัดและประเมินผลงานของคณะ
 ศึกษาดูงาน

100,000                   
65,000                     
80,000                     
50,000                     
30,000                     

250,000                   
108,000                   
180,000                   
168,000                   
876,700                   

 จัดทําจดหมายขาวManagement News 85,000                     85,000                    
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     10,000    
2. 30,000     30,000    25,000    
3. 35,000     35,000    30,000    
4. 25,000     20,000    20,000    
5. 30,000     30,000    20,000    
6. 50,000    
7. 10,000     10,000    10,000    
8. 250,000  
9. 36,000     36,000    36,000    

10. 60,000     60,000    60,000    
11. 56,000     56,000    56,000    
12. 300,000   300,000  276,700  

                 592,000                    837,000                   583,700   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพ

1......วางแผน...........................................................................................................................................

รวม 592,000                        837,000                      583,700                      
2,012,700                                                                                                 

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

 จัดประชุมวัดและประเมินผลงานของคณะ
 ศึกษาดูงาน
 จางนักศึกษาชวยงาน
 เชาเครื่องถายเอกสาร
 จางเก็บผาอนามัย
 ดําเนินงานบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

 จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพ
 จัดทําจดหมายขาวManagement News
 จัดทําวารสารวิทยาการจัดการ
 บริการหนังสือพิมพ
 ดําเนินการประชาสัมพันธ
 จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

10,000     - คาซอมเครื่องออกกําลังกาย 10 เครื่อง x 500  บาท 
   = 5,000  บาท

คาวัสดุ 10,000                    - คาอุปกรณออกกําลังกาย  10,000  บาท

งบดําเนินการ 20,000                    งบดําเนินการ

- คาซอมแอร 5 เครื่อง x 1,000 บาท = 5,000  บาท

1......วางแผน...........................................................................................................................................
2........ดําเนินการ....................................................................................................................................
3........ประเมินผล....................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

85,000     

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

100,000   - คาจางทําวารสาร 1,000 เลม x 100 บาท = 100,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

บริการหนังสือพิมพ

1.วางแผน

คาวัสดุ

จัดทําวารสารวิทยาการจัดการ

1.วางแผน

งบดําเนินการ 85,000                    งบดําเนินการ
คาใชสอย 

งบดําเนินการ 100,000                  

2.ดําเนินการ
3.ประเมิน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาจางทําจดหมายขาว  เดือนละ 1,000 ฉบับ x 2 ครั้ง x 
42.5 บาท เปนเงิน 85,000 บาท

2.ดําเนินการ
3.ประเมิน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําจดหมายขาวManagement News

1. วางแผน

65,000     - คาจางลงโฆษณา 13 ครั้ง x 5,000 บาท = 65,000  บาท  

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

60,000     
   = 60,000  บาท

20,000     - วัสดุสํานักงาน  20,000  บาท

- คาจางทําปายประชาสัมพันธ 12 ปาย x 5,000 บาท 
งบดําเนินการ 80,000                    

2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

ดําเนินการประชาสัมพันธ

1.วางแผน

งบดําเนินการ 65,000                    
คาใชสอย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

16,800     - คาวิทยากร  1,200 x 7 ชม. X 2 คน  = 16,800  บาท
22,200     -คาอาหารวาง  50 บาท x 60 คน  =  3,000  บาท

- คาอาหารกลางวัน  120 บาท x 60 คน  = 7,200  บาท
- คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 60 ชุด x 200 บาท
    = 12,000  บาท

11,000     - คาวัสดุสํานักงาน  11,000  บาท

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

24,000     -คาจางสํารวจขอมูล 3 เรื่อง x 400 ชุด x 10 บ. = 12,000 บ.
-คาจางกรอกขอมูล 3 เรื่อง x 400 ชุด x 10 บ. = 12,000  บ.

คาวัสดุ 6,000                     - คาวัสดุสํานักงาน  6,000  บาท

งบดําเนินการ 30,000                    
คาใชสอย

จัดประชุมวัดและประเมินผลงานของคณะ

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินการ 50,000                    
คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ

2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร

1.วางแผน

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

250,000   - คาเบ้ียเลี้ยง  210 บาท x 60 คน x 4 วัน =  50,000  บาท
- คาที่พัก  1,000 บาท x 60 คน x 3 คืน =  180,000  บาท

งบดําเนินการ 250,000                  

- คาเชารถ 2 วัน =   20,000  บาท

2.ดําเนินการ
3..ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

ศึกษาดูงาน

1.วางแผน
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9.9    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

108,000   -คาจางนักศึกษาชวยงาน 3 คนๆ ละ 3,000 บาท x 12 เดือน 
  = 108,000 บาท

9.10    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

180,000   - คาเชาเครื่องถายเอกสาร 15,000  บาท x 12  เดือน 

9.11    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

จางจัดเก็บผาอนามัย

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบดําเนินการ 180,000                  

   = 180,000 บาท

เชาเครื่องถายเอกสาร

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

คาใชสอย
งบดําเนินการ 108,000                  

จางนักศึกษาชวยงาน

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

168,000   - คาจางจัดเก็บผาอนามัย 14,000  บาท x 12  เดือน 
งบดําเนินการ 168,000                  

    = 168,000 บาท

3.ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย
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9.12    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินการ 876,700   

19,200     - คาปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ 400 บาท x 4 คน x 12 เดือน 
    = 19,200 บาท

56,500     - คาวัสดุสํานักงาน  = 36,500  บาท
- คาวัสดุโฆษณา + เผยแพร  = 20,000  บาท

250,000   - คาใชจายไปราชการ  = 150,000 บาท
เบ้ียเลี้ยง   60,000  บาท
คาที่พัก  50,000  บาท
คาพาหนะ  40,000  บาท

- คาซอมแซมครุภัณฑ  =  100,000  บาท
551,000   - คาวัสดุสํานักงาน  = 300,000  บาท

- คาวัสดุคอมพิวเตอร  = 51,000  บาท
- คาวัสดุงานเกษตร  = 50,000  บาท
- คาวัสดุการศึกษา  = 150,000  บาท

* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาใชสอย

คาวัสดุ

บ.กศ.   75,700

กศ.บป.   801,000

คาวัสดุ

ดําเนินงานบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

(.อาจารยสมนึก  วิเศษสมบัต.ิ..)
ตําแหนงรองคณบดีฝายบริหาร

ผูเสนอโครงการ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .......15.1...............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .......2.4...............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ...... 5.3...............

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนการใชกลยุทธเชิงรุกที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีคามากที่สุดในองคกร  นั่นคือบุคคลที่ทํางานทั้งกรณีที่ทํางานรวมกันและทํางานเปนรายบุคคลเพื่อผลสําเร็จของงาน
ในหนาที ่ กลยุทธในการบริหารทรัพยากรจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ  จึงตองพัฒนาตลอดเวลา
เพื่อรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขององคกร  เพราะตัวชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรขึ้นอยูที่คุณภาพของคน
ในองคกรนั้น ๆ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 42 - 03

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเกิดประโยชนตอองคกรในการเพิ่มทักษะและประสบการณ
2. เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถที่สงผลตอความสําเร็จสวนตัวและเปาหมายในวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองคกร
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถและพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  กาวทันการ
      เปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................พัฒนาศักยภาพภาวะผูนําสําหรับผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 42 - 03
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

    จํานวนบุคลากร (ผูบริหาร)

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 406,000                                                           406,000                      

 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 406,000                   406,000                  

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 406,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

20  คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. เชิงปริมาณ
          จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 58  คน

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 100,000   244,000  62,000    
2.
3.
4.
5.

                 100,000                    244,000                   62,000     

 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

รวม 100,000                        244,000                      62,000                        
406,000                                                                                                    

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



49

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 16,800     -คาตอบแทนวิทยากร  (600 x7 ชม.x 2 วันx 2 คน) 
 = 16,800  บาท

385,200   -คาเบ้ียเลี้ยง  (60 x 3 x 210)  = 37,800  บาท
- คาที่พักผูบริหาร  (20 x 1,000 x 3 วัน)  =  60,000  บาท
- คาที่พักบุคลการ  (60 x 1,000 x 2)  =  120,000  บาท

คาวัสดุ 4,000      - คาเอกสารประกอบการบรรยาย (20 ชุด x 200 บาท)
= 4,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

(.อาจารยสมนึก  วิเศษสมบัต.ิ..)
ตําแหนงรองคณบดีฝายบริหาร

งบดําเนินงาน 406,000                  

- คาพาหนะ  167,400  บาท

คาใชสอย

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

1..วางแผนเตรียมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน..............................................................
2...ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน............................................................................
3....ติดตามและประเมินผล.........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 7.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 9.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 6.1 

คณะวิทยาการจัดการผานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประเมินภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(สกอ.) และจะตองเตรียมพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก
รอบที่ 3 ในปการศึกษา  2554  ขณะเดียวกันสาขาวิชาตองเตรียมพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน  ในปการศึกษา  
2554  คณะฯ จําเปนตองใหความรูและชวยเหลือแกบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 12 - 04

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีความรูความเขาใจการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2.เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯมีบทบาทในการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจตอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและสามารถนําไป
พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาป 2553

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 12 - 04
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

- จํานวนนักศึกษา
- จํานวนบุคลากร

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 184,400                                                           184,400                      

184,400                   184,400                   ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 184,400           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

2. เชิงคุณภาพ
ระดับดี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  เชิงปริมาณ

100
45

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000     100,000  54,400    
2.
3.
4.
5.

                 30,000                      100,000                   54,400     

 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

รวม 30,000                          100,000                      54,400                        
184,400                                                                                                    

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

33,600     -คาวิทยากร (บุคลากร)  7 ชม. x 1,200 บาท x 3 วัน
   = 25,200  บาท
- คาวิทยากร (นักศึกษา) 7 ชม. X 600 บาท x 2 วัน
   = 8,400  บาท

77,600     -คาอาหารวาง 50 บาท x 160 คน x 5 วัน  = 40,000 บาท

- คาอาหารกลางวัน 80 บาท x 100 คน x 2 วัน = 16,000 
73,200     - คาเอกสารประกอบการอบรม 160 คน x 100 บาท 

   = 16,000 บาท 

ผูเสนอโครงการ

- คาวัสดุสํานักงาน  = 57,200  บาท

(อาจารยสมนึก  วิเศษสมบัต)ิ
ตําแหนงรองคณบดีฝายบริหาร

งบดําเนินการ 184,400                  

-คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 60 คน x 3 วัน = 21,600  

คาตอบแทน

คาใชสอย

1..วางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา....................................................................................
2...ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา......................................................................................
3...ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน......................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

คาวัสดุ

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  ⁄  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

หองสมุดเปนแหลงคนควา หาความรู ขอมูล และใหบริการสารสนเทศตางๆ และมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
การศึกษาคนควาวิจัยแกนักศึกษา  คณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  การเรียนรูตลอดชีวิตเปนพื้นฐาน
แหงการเรียนรูที่ยั่งยืน  และมีความสัมพันธตอภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในดานสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา
คณาจารย  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 11 - 05

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน  การสอนใหมีประสิทธิแกนักศึกษาและ  อาจารย
2.  เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูใหแกนักศึกษา
3.  เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
4.  เพื่อใหมีแหลงศึกษาคนควาเฉพาะดานที่ทันสมัย

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมการใช google
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดหาวัสด ุ ตํารา และสื่อสารสนเทศตาง ๆ  
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................ปรับปรุง สภาพแวดลอมภายในใหเปนหองสมุดมีชีวิต
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 11 - 05
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

และปริญญาโท
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 200,000                                                           200,000                      

 ปรับปรุง สภาพแวดลอมภายในใหเปนหองสมุด  มีชีวิต 20,000                     20,000                    

 จัดอบรมการใช google 20,000                     20,000                    
 จัดหาวัสด ุ ตํารา และสื่อสารสนเทศตาง ๆ 160,000                   160,000                  

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 200,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

50
       นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นป  ทั้งภาคปกติ  ภาคสมทบ กศ.บป.  โครงการพิเศษ 2,500

วัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ระดับดี

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    
2. 160,000   
3. 10,000     10,000    
4.
5.

                 170,000                                                    30,000     
170,000                                                           30,000                        

200,000                                                                                                    

 จัดอบรมการใช google
 จัดหาวัสด ุ ตํารา และสื่อสารสนเทศตาง ๆ
 ปรับปรุง สภาพแวดลอมภายในใหเปนหองสมุด  มีชีวิต

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

- คาอาหาร   50 คน x 100 บาท     เปนเงิน   5,000  บาท
- คาวัสดุ                                    เปนเงิน   7,800  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

- คาตํารา  520  เลม x 250  บาท  =  130,000 บาท
- วัสดุสิ่งพิมพ นิตยสาร วารสาร  12 เดือน x 2,500  บาท 
    = 30,000  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ปรับปรุง สภาพแวดลอมภายในใหเปนหองสมุด  มีชีวิต..........................................................................

งบดําเนินงาน 160,000 บาท

 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาวัสดุ

จัดหาวัสด ุ ตํารา และสื่อสารสนเทศตาง ๆ  ................................................................................................

1..จัดซื้อวัสด ุ ตํารา และสื่อสารสนเทศจํานวน  1 ครั้ง..........................................................................................................
2………………..……............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 20,000 บาท
- คาวิทยากร 6 ชั่วโมง x 1200  บาท  เปนเงิน   7,200  บาท

 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาตอบแทน
คาใชสอย

7,200  บาท
5,000  บาท

คาวัสดุ 7,800  บาท

1..จัดอบรมความรูเพื่อพัฒนาทักษการสืบคนใหแกนักศึกษา………………....................................................................
2………………..………........................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมการใช google................................................................................................................................................

 แนวทางการดําเนินงาน

- คาตนไมตกแตง  25 ตน x 400  บาท =  10,000
- ปายบอรดประชาสัมพันธ 4 ปาย x 2,500 บาท = 10,000

(...อาจารยพรรณทิพย  ทองแยม...)
ตําแหนงหัวหนาฝายหองสมุด

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินการ 20,000 บาท

 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาวัสดุ

1…จัดหาวัสดุอุปกรณ  เสริมสรางบรรยากาศใหเปนหองสมุดมีชีวิต...............................................................................
2………………..……............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความจําเปนตองเสริมสรางทักษะและความสามารถดานอื่น ๆ นอกเหนือ
จากรายวิชาตามหลักสูตรที่จําเปนตอการทํางานในอนาคดของนักศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 11 - 06

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะวิชาการ  วิชาชีพ  เพิ่มขึ้น

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมความรูพื้นฐานบริหารธุรกิจ
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 11 - 06
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.
4.
5.

รวม 100,000                                                           100,000                      

 จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 55,000                     55,000                    

 กิจกรรม  3  1. จํานวนนักศึกษา  100

 จัดอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล

30,000                     30,000                    

 จัดอบรมความรูพื้นฐานบริหารธุรกิจ 15,000                     15,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
กิจกรรม 1  1.  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 150
                  2.  ความรูความเขาใจโปรแกรมสําเร็จรูป สอบผาน 50 %

                    2.  ความรูความเขาใจ สอบผาน  50  %
กิจกรรม  4   1. จํานวนนักศึกษาที่  ตก  (E)  ลดลง 50

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 100,000           

กิจกรรม  2  1.  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 50
                   2.  ความรูความเขาใจ สอบผาน 80 %

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 15,000     15,000    

2. 15,000     
3. 35,000     20,000    
4.
5.

                 65,000                                                      35,000     
65,000                                                             35,000                        

100,000                                                                                                    

 จัดอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล
 จัดอบรมความรูพื้นฐานบริหารธุรกิจ
 จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
 พัฒนาทักษะวิชาการ

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

18,000     -คาตอบแทนวิทยากร 1 คน * 30  ชั่วโมง * 600  บาท 
= 18,000  บาท

7,500      -คาอาหารวาง 100 คน * 25 บาท * 3   =  7,500  บาท
-คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด * 45 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,000      
  =  9,000 บาท

   = 6,000 บาท

งบดําเนินการ 15,000                    
-คาตอบแทนวิทยากร  3  คน * 5  ชั่วโมง * 600  บาท

คาวัสดุ 6,000                     -คาเอกสารประกอบการอบรม 60 ชุด * 100 บาท 

คาตอบแทน

2.........ประเมินผล.....................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดอบรมความรูพื้นฐานบริหารธุรกิจ

1......ดําเนินการอบรม................................................................................................................................

งบดําเนินการ 30,000                    

  = 4,500 บาท
คาวัสดุ 4,500                     

คาตอบแทน

คาใชสอย

1.....ดําเนินการอบรม..................................................................................................................................
2......ประเมินผล.......................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

36,000     
= 36,000  บาท

11,250     -คาอาหารวาง  150 * 25 * 3  = 11,250  บาท
-คาเอกสารประกอบการอบรม 62 ชุด * 125 บาท = 7,750

งบดําเนินการ 55,000                    
-คาตอบแทนวิทยากร  4 คน * 15 ชั่วโมง * 600  บาท

คาวัสดุ 7,750                     

2...........ดําเนินการอบรมกลุมยอย...............................................................................................................
3.............ประเมินผล................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

   = 6,000 บาท

จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร

1..........วางแผน........................................................................................................................................

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.......จัดเปนกลุมยอยแตละรายวิชา.....................................................................................................................................................
3........ประเมินผล....................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

พัฒนาทักษะวิชาการ

1......จัดสอนซอมเสริมนอกเวลาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําหรือเรียนในหองเรียนไมทัน.............................

ผูเสนอโครงการ

(ผศ.ภาวนา  อังกินันทน.)
ตําแหนงรองคณบดีฝายวิชาการ

ไมใชงบประมาณ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคณะวิทยาการจัดการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .......18...............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .......2.1..............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......1.3................

คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรเพื่อใหหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
TQF  คณะฯ จําเปนจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 13 - 07

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน  TQF  
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะวิทยาการจัดการ

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 13 - 07
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. เชิงคุณภาพ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 120,000                                                           120,000                      

 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 120,000                   120,000                  

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

- หลักสูตรไดมาตรฐาน  TQF 6 หลักสูตร

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 120,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. เชิงปริมาณ
- จํานวนหลักสูตร 6  หลักสูตร

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 60,000     60,000    
2.
3.
4.
5.

                 60,000                      60,000                                     

 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

รวม 60,000                          60,000                                                           
120,000                                                                                                    

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

50,400
    '= 50,400  บาท

31,440     - คาอาหารกลางวัน  44  คน * 120  บาท * 3 วัน 
    '= 15,840
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 44  คน * 25 บาท * 6 ม้ือ
   '= 6,600

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ 38,160                    - คาวัสดุสํานักงาน  = 38,160  บาท

(ผศ.ภาวนา  อังกินันทน)
ตําแหนงรองคณบดีฝายวิชาการ

- คาจางทําเอกสาร 6 สาขา * 5 ชุด * 300  = 9,000  บาท

คาใชสอย

คาตอบแทน
120,000                  

1........วางแผนเพื่อเตรียมการพัฒนาหลักสูตร............................................................................................
2.........ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร.........................................................................................................
3...........ประเมินผลการพัฒนา.................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาวิทยากร  3  วัน * 1,200  บาท * 7  ชม. * 2 คน
งบดําเนินงาน

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรูนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่ 17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่2.7 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่1.3

การเสริมสรางประสบการณของนักศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีเปนการพัฒนาศักยภาพใหแกนักศึกษาในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 15 - 08

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางทักษะในการแขงขัน,การสรางทีม,การประยุกตใชทฤษฎี,การนําเสนอผลงาน
2. สรางทักษะการคิดวิเคราะห

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ธุรกิจจําลอง
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................แขงขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................แขงขันแผนธุรกิจอื่น ๆ
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................E - leanning
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดใหนักศึกษาเขารวมประชุมเชิงวิชาการ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 15 - 08
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6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จํานวนรายวิชา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได

4. จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมวิชาการ
5  วิชา

 จัดใหนักศึกษาเขารวมประชุมเชิงวิชาการ 30,000                     

 แขงขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร
 แขงขันแผนธุรกิจอื่น ๆ
 E - leanning 

ช่ือกิจกรรม

50,000                     
40,000                     
35,100                     35,100                    

245,100                      245,100                        

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

30,000                    

ช่ือกิจกรรม
( บาท)

 ธุรกิจจําลอง

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 245,100           

งบประมาณรวม

1

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

20
2

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                   รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

90,000                    

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

90,000                     
เงินรายได

50,000                    
40,000                    

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     40,000    
2. 10,000     40,000    
3. 20,000     20,000    
4. 20,000     15,100    
5. 10,000     20,000    

                 110,000                                                    135,100   
                                   

 แขงขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร

 E - leanning 

รวม 110,000                        135,100                      
245,100                                                                                                     

 ธุรกิจจําลอง

 จัดใหนักศึกษาเขารวมประชุมเชิงวิชาการ

 แขงขันแผนธุรกิจอื่น ๆ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

6,000      - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน * 5 วัน * 600 = 6,000  บาท
64,200     -คาพาหนะ 10 วัน * 3,000  = 30,000  บาท

- คาเบ้ียเล้ียงอาจารย 2 คน * 10 วัน * 210  = 4,200  บาท
- คาที่พักนักศึกษา 20 คน * 10 วัน * 100  = 20,000  บาท
- คาที่พักอาจารย 2 คน * 5 วัน * 1,000 = 10,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,000     - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน * 10 วัน * 600  = 12,000 บาท
28,760     -คาพาหนะ 5 วัน * 3,000  = 15,000  บาท

- คาเบ้ียเล้ียงอาจารย 3 คน * 2 วัน * 210  = 1,260  บาท

งบรายจาย

งบดําเนินการ

19,800                    

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

คาวัสดุ

แขงขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร

1.......วางแผน..........................................................................................................................................
2.......ดําเนินการ.......................................................................................................................................
3........ประเมินผล.....................................................................................................................................

งบรายจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาตอบแทน
คาใชสอย

2.......ดําเนินการ.......................................................................................................................................
3........ประเมินผล.....................................................................................................................................

90,000                    

แขงขันธุรกิจจําลอง

เงินรายได

1.......วางแผน..........................................................................................................................................

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบแผนดิน

- คาวัสดุสํานักงาน  = 19,800  บาท

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
50,000                    

- คาเบ้ียเล้ียงอาจารย 3 คน * 2 วัน * 210  = 1,260  บาท
- คาที่พักนักศึกษา 5 คน * 5 วัน * 100  = 2,500  บาท
- คาที่พักอาจารย 2 คน * 5 วัน * 1,000 = 10,000  บาท

9,240                     คาวัสดุ - คาวัสดุสํานักงาน  = 9,240  บาท
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,200     - คาตอบแทนวิทยากร 3 คน * 2 วัน * 7 ชม * 600 บาท 
   = 25,200 บาท

2,000      - คาอาหารวาง 40 คน * 2 ม้ือ * 25 บาท = 2,000  บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,400      - คาตอบแทนวิทยากร 7 ชม. * 2 วัน * 600 บาท = 8,400 
4,000      - คาอาหารวาง 2 วัน * 50 บาท * 40 คน = 4,000

22,700     - คาเอกสารอบรม 20 วิชา * 1135 บาท  = 22,700  บาท

2.......ดําเนินการ.......................................................................................................................................
3........ประเมินผล.....................................................................................................................................

รายละเอียดคาใชจาย

1.......วางแผน..........................................................................................................................................

35,100                    
งบรายจาย งบแผนดิน

- คาเอกสารอบรม 40 คน * 150 บาท = 6,000 บาท

เงินรายได
งบดําเนินการ

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาตอบแทน
คาใชสอย

E - leanning

งบรายจาย งบแผนดิน

คาวัสดุ

งบดําเนินการ

คาวัสดุ 12,800                    

1.......วางแผน..........................................................................................................................................
2.......ดําเนินการ.......................................................................................................................................
3........ประเมินผล.....................................................................................................................................

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

แขงขันแผนธุรกิจอื่น ๆ

- คาวัสดุสํานักงาน = 6,800  บาท

40,000                    

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000     
30,000                    

เงินรายไดงบรายจาย งบแผนดิน

คาใชสอย
คาวัสดุ 15,000                    - คาเอกสาร 30 ชุด * 500 บาท = 15,000 บาท

-คาเดินทาง 5 วัน * 3,000  = 15,000  บาท

ผูเสนอโครงการ

(ผศ.ภาวนา  อังกินันทน.)
ตําแหนงรองคณบดีฝายวิชาการ

จัดใหนักศึกษาเขารวมประชุมเชิงวิชาการ

1.......วางแผน..........................................................................................................................................
2.......ดําเนินการ.......................................................................................................................................
3........ประเมินผล.....................................................................................................................................

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

ถัวเฉล่ียทุกรายการ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณคณะวิทยาการจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .......- ..............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......2.7 ......
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......5.5.............

อัตลักษณเปนสิ่งที่สาขากําหนดทิศทางในการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการตามขอกําหนดของการประกัน
คุณภาพภายนอก  จึงจําเปนตองมีการกําหนดอัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยมีจุดเดนในการพัฒนาคณะฯและนักศึกษา
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 16 - 09

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ
2.  เพื่อดําเนินการใหบรรลุตามอัตลักษณของคณะฯ

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุตามอัตลักษณของคณะ
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 16 - 09
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3.
4.
5.

รวม 184,500                                                           184,500                      

 จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 34,100                     34,100                    
 ดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุตามอัตลักษณของ
คณะ

150,400                   150,400                  

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 184,500           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. มีอัตลักษณระดับคณะและสาขาครบทุกสาขา
2. ระดับการบรรลุวัตถุประสงคตามอัตลักษณ 4

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 34,100    
2. 150,400  

3.
4.
5.

                                                  184,500                                   
                                     184,500                                                         

184,500                                                                                                    

 จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ
 ดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุตามอัตลักษณของ
คณะ

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

16,800     - คาตอบแทนวิทยากร  1  คน * 1200 * 7  ชั่วโมง * 2  ครั้ง
   = 16,800  บาท

15,300     - คาพาหนะ  120 * 45 * 2  ครั้ง  = 10,800  บาท
- คาอาหารวาง 45 * 25 *2 ม้ือ * 2 ครั้ง  = 4,500  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

113,400
    3  ครั้ง * 3  วัน  = 113,400  บาท

งบดําเนินการ
คาตอบแทน

150,400                  
- คาตอบแทนวิทยากร 3  คน * 600  บาท * 7  ชั่วโมง * 

2..........ดําเนินการอบรม / โครงการ..........................................................................................................
3..........ประเมินผล................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุตามอัตลักษณของคณะ

1.........วางแผน.......................................................................................................................................

งบดําเนินการ 34,100                    

คาวัสดุ 2,000                     - คาวัสดุสํานักงาน  = 2,000  บาท

1...อบรมใหความรูเกี่ยวกับอัตลักษณ..........................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดทําแผนพัฒนาอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ

    3  ครั้ง * 3  วัน  = 113,400  บาท
37,000     - คาอาหาร  30 คน * 60 * 3  ครั้ง * 3  วัน  = 16,200

- คาอาหารวาง 30 คน * 25 บาท * 2 ม้ือ * 3  ครั้ง * 3 วัน
    = 13,500  บาท

คาใชสอย

ผูเสนอโครงการ

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

(ผศ.ภาวนา  อังกินันทน)
ตําแหนงรองคณบดีฝายวิชาการ

- คาจางทําเอกสาร 100 ชุด * 73 บาท  = 7,300  บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานที่ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนงานที่ 3  การพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

การจัดการเรียนการสอนเปนภารกิจหลักที่มีความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาใหมีความเกงและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานนอกเหนือจากการทํากิจกรรมซี่งจะทําใหนักศึกษามีพัฒนาการทางดานวิชาการ  ดานความคิด  นอกจากนี้หากนักศึกษา
มีความรูทางดานวิชาการและมีทักษะดานความคิดในเรื่องการบริหารธุรกิจก็เปนการยกระดับของนักศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0503 - 11 - 10

1 - 2 - 0503 - 13 - 11

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการใหกับนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป
3. เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ความเสียสละ  มีน้ําใจใหแกนักศึกษา

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ฝกอบรมดานคอมพิวเตอร
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ฝกอบรมภาษาอังกฤษ
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................ฝกอบรมวิชาชีพ
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................ฝกอบรมความรูดานการบริหารธุรกิจ
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0503 - 11 - 10

1 - 2 - 0503 - 13 - 11
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 60,000                     60,000                    
รวม 140,000                                                           140,000                      

 ฝกอบรมวิชาชีพ 20,000                     20,000                    
 ฝกอบรมความรูดานการบริหารธุรกิจ 40,000                     40,000                    

 ฝกอบรมดานคอมพิวเตอร 10,000                     10,000                    
 ฝกอบรมภาษาอังกฤษ 10,000                     10,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 140,000           

3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอกิจกรรม 3.51

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนโครงการ  มีกระบวนการทํางานตามวงจร  PDCA 5
2. จํานวนนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป 100

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     
2. 10,000    
3. 20,000    
4. 40,000    
5. 60,000     

                 70,000                                                      70,000     
                                   70,000                        

140,000                                                                                                    

 ฝกอบรมภาษาอังกฤษ
 ฝกอบรมวิชาชีพ
 ฝกอบรมความรูดานการบริหารธุรกิจ
 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

รวม 70,000                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ฝกอบรมดานคอมพิวเตอร



72

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,200      -คาตอบแทนวิทยากร 7 ชม. * 600 บาท  = 4,200  บาท
5,000      -คาอาหารวาง 50 บาท * 100 คน  = 5,000  บาท

-คาวัสดุสํานักงาน  = 800  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,200      -คาตอบแทนวิทยากร 7 ชม. * 600 บาท  = 4,200  บาท
5,000      -คาอาหารวาง 50 บาท * 100 คน  = 5,000  บาท

-คาวัสดุสํานักงาน  = 800  บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 10,000                    

คาวัสดุ 800                        

2........จัดอบรม.......................................................................................................................................
3.........ประเมินผล..................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ฝกอบรมภาษาอังกฤษ

1.......ติดตอวิทยากร.................................................................................................................................

งบดําเนินการ 10,000                    

คาวัสดุ 800                        

คาตอบแทน
คาใชสอย

2........จัดอบรม.......................................................................................................................................
3.........ประเมินผล..................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ฝกอบรมดานคอมพิวเตอร

1.......ติดตอวิทยากร.................................................................................................................................

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,400      -คาตอบแทนวิทยากร 7 ชม.*600 บาท*2 วัน = 8,400  บาท
10,000     -คาอาหารวาง 50 บาท * 100 คน * 2 วัน = 10,000 บาท

-คาวัสดุสํานักงาน  = 1,600  บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 20,000                    

คาวัสดุ 1,600                     

คาตอบแทน
คาใชสอย

2........จัดอบรม.......................................................................................................................................
3.........ประเมินผล..................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ฝกอบรมวิชาชีพ

1.......ติดตอวิทยากร.................................................................................................................................
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,600     -คาตอบแทนวิทยากร 7 ชม.*600 บาท*3 วัน = 12,600 บาท
15,000     -คาอาหารวาง 50 บาท*100 คน*3 วัน = 15,000 บาท

-คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด * 124 บาท 
  = 12,400 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,200     -คาตอบแทนวิทยากร 7 ชม. * 1,200 บาท * 3 วัน  
  = 25,200  บาท

31,000     -คาอาหารวาง 50 บาท * 100 คน * 3 วัน = 15,000 บาท
-คาอาหารกลางวัน 80 บาท* 100 คน* 2 วัน = 16,000 บาท

งบดําเนินการ 60,000                    
คาตอบแทน

คาใชสอย

2........จัดอบรม.......................................................................................................................................
3.........ประเมินผล..................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

1.......ติดตอวิทยากร.................................................................................................................................

งบดําเนินการ 40,000                    

คาวัสดุ 12,400                    

2........จัดอบรม.......................................................................................................................................
3.........ประเมินผล..................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

ฝกอบรมความรูดานการบริหารธุรกิจ

1.......ติดตอวิทยากร.................................................................................................................................

-คาอาหารกลางวัน 80 บาท* 100 คน* 2 วัน = 16,000 บาท
3,800      -คาวัสดุสํานักงาน = 3,800 บาท

ผูเสนอโครงการ

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

(อาจารยรักเกียรติ  หงษทอง.)
ตําแหนงประธานสาขาการจัดการทั่วไป

คาวัสดุ



74

1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดทรัพยากรมนุษย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /    ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนที่ 1 และแผนที ่ 2
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ ป 2542  แนวการจัดการศึกษา  สงผลใหสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยขึ้น  เพื่อเปนการทักษะกระบวนการคิด
 การจัดการ  การบูรณาการความรูทั้งการในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา โดยเนนความสําคัญทั้ง 
ความรูและคุณธรรม  อันเปนการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ตอไป
 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0506 - 11 - 12

1 - 2 - 0506 - 13 - 13

4. วัตถุประสงค
4.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม
4.2  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น  
4.3  เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางานในอนาคตได

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรม HR in Trend
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1 - 2 - 0506 - 11 - 12

1 - 2 - 0506 - 13 - 13
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

     -  รอยละของนักศึกษาท่ีพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
     -  รอยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะทางความรูเพิ่มข้ึน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 120,000                                                               120,000                             

 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม

70,000                       70,000                         

 จัดอบรม HR in Trend 50,000                       50,000                         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 120,000             

          ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 80

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
     -  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 80

80
80

     -  รอยละของนักศีกษาท่ีมีทักษะทางปญญาเพิ่มข้ึน 80
     -  รอยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะทางความสัมพันธระหวางบุคคลและ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 70,000         

2. 50,000     
3.
4.
5.

                                                     50,000                       70,000           
                                       50,000                          70,000                               

120,000                                                                                                                

 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม
 จัดอบรม HR in Trend

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



76

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร 4 คนx8ชม.x1,200บ.  เปนเงิน 38,400บ.

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  15,100 บ.
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร 2 คนx6ชม.x600บ.x5วัน เปนเงิน 36,000บ.

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  8,500 บ.
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาอาหารวาง 50 คนx 2ม้ือx25 บ.  เปนเงิน 2,500 บ.

งบดําเนินงาน 50,000                     

คาวัสดุ 8,500                       

คาอาหาร  50 คนx 1ม้ือx60 บ.  เปนเงิน  3,000 บ.
คาตอบแทน
คาใชสอย

36,000                     
5,500                       

รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 15,100                     

งบดําเนินงาน 70,000                     

คาอาหาร  150 คนx 1ม้ือx60 บ.  เปนเงิน  9,000 บ.คาใชสอย 16,500                     
คาอาหารวาง 150 คนx 2ม้ือx25 บ.  เปนเงิน 7,500 บ.

จัดอบรม HR in Trend............................................................................................................................................

1...ประชุมคณะกรรมการสาขาเพื่อวางแผนโครงการ..HR  in  Trend........................................................................................................................................................
2...ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว.........................................................................................................................................................
3...ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ.........................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

1..ประชุมคณะกรรมการสาขาเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย....................................................................................................................................................
2..ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว..........................................................................................................................................................
3..ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ.........................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน 38,400                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

(....อาจารยนฤวรรณ   ตราชูวณิช....)
ตําแหนง.ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
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1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอท่ี  6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอท่ี 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอท่ี 1.3

สาขาบัญชีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะการเปนนักบัญชีท่ีมีคุณภาพ โดยเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในเชิงทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีและสอบบัญช ี ตลอดจนการออกไปปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของหนวยงานตาง  ๆ  การแขงขันอยางรุนแรงและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน  สงผลตอวิชาชีพบัญชี
อยางเห็นไดอยางชัดเจน  ไมวาจะเปนมาตรฐานการบัญชี  กฏหมายเก่ียวกับภาษ ีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การสอบบัญช ีการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
นักศึกษาสาขาการบัญชีตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆในปจจุบัน

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0504 - 11 - 14

1 - 2 - 0504 - 13 - 15

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหนักศึกษาสาขาการบัญชี มีความรู ความเขาใจทฤษฏี หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
2.  เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เพื่อใหมีคุณลักษณะตามคุณสมบัติของวิชาชีพ
3. เพื่อใหนักศึกษาสาขาการบัญชีนําความรูและทักษะท่ีได  ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ

5.1 จัดอบรมปฏิบัติการ AIS
5.2 ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
5.3 เตรียมความพรอมสูวิชาชีพ
5.4 เผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน
5.5 จัดอบรมความรูดานภาษีและการกรอกแบบประเภทตางๆ
5.6 จัดคายอาสาอนุรักษส่ิงแวดลอม
5.7  เตรียมความพรอมเพื่อเปนผูประเมินบัญชีอากร
5.8  จัดอบรมพัฒนาจิต "เสนทางสูสุขภาวะทางปญญา"
5.9 ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการบัญชี

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0504 - 11 - 14

1 - 2 - 0504 - 13 - 15
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6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1. จัดอบรมปฏิบัติการ AIS
2. ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
3. เตรียมความพรอมสูวิชาชีพ 23,000     23,000    
4. 10,000     10,000    

5. จัดอบรมความรูดานภาษีและการกรอกแบบประเภทตางๆ
6. จัดคายอาสาอนุรักษส่ิงแวดลอม 5,000      5,000     
7. เตรียมความพรอมเพื่อเปนผูประเมินบัญชีอากร 30,000     30,000    
8. จัดอบรมพัฒนาจิต "เสนทางสูสุขภาวะทางปญญา" 30,000     30,000    
9. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการบัญชี 34,700     34,700    

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดอบรมปฏิบัติการ AIS 11,500 

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

19,500                   

รวม 220,000                       220,000                     

เผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา บุคลากร
และชุมชน

19,500                    

11,500                    
56,300                    

11,500                   
56,300                   

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 220,000           

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 90%
2. ความรูความเขาใจ ระดับ 4

1. จัดอบรมปฏิบัติการ AIS 11,500 
2. ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 56,300 
3. เตรียมความพรอมสูวิชาชีพ 23,000     
4. 10,000    
5. จัดอบรมความรูดานภาษีและการกรอกแบบประเภทตางๆ 19,500     
6. จัดคายอาสาอนุรักษส่ิงแวดลอม 5,000  
7. เตรียมความพรอมเพื่อเปนผูประเมินบัญชีอากร 30,000    
8. จัดอบรมพัฒนาจิต "เสนทางสูสุขภาวะทางปญญา" 30,000    
9. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการบัญชี 34,700     

                77,200                     72,800                 70,000     
รวม 77,200                         72,800                    70,000                       

220,000                                                                                               

เผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา บุคลากร
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600      -คาวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. = 3,600 บาท
5,600      -คาอาหารกลางวัน 70 คน x 80 บาท = 5,600 บาท 

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

21,600     
  = 21,600   บาท

70 คน x 100 บาท x 2วัน x 2 รุน = 28,000 บาท 
คาวัสดุ 6,700                         -คาเอกสารประกอบการอบรม  = 6,700 บาท

-คาอาหารกลางวันและอาหารวาง28,000                       คาใชสอย

งบดําเนินการ 56,300                       
-คาวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. X 2 วัน x 3  คน

2.ฝกปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจ
3.ประเมินผลจากการเขารวมและแผนธุรกิจ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ

1. ดําเนินการอบรม

งบดําเนินการ 11,500                       

คาวัสดุ 2,300                         -เอกสารประกอบการอบรม = 2,300  บาท

คาตอบแทน
คาใชสอย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมปฏิบัติการ AIS

1.ดําเนินการอบรม
2.ฝกปฏิบัติ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,200      
12,500     -คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 70 คน x 150 บาท

   = 10,500 บาท 

คาวัสดุ 3,300                         -คาเอกสารประกอบการอบรม  = 3,300  บาท

งบดําเนินการ 23,000                       
-คาวิทยากร 1,200 บาท x 6 ชม = 7,200  บาท

-คาสถานท่ี  = 2,000   บาท

คาตอบแทน
คาใชสอย

2. ประเมินผลการอบรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เตรียมความพรอมสูวิชาชีพ

1.ดําเนินการอบรม
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600      -คาวิทยากร 600 บาท x 6  ชม = 3,600  บาท

9.5    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

7,200      -คาวิทยากร  1,200 บาท x 6 ชม. =  7,200  บาท
-คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 77 คน x 150 บาท
  =  10,850  บาท

1,450      -คาเอกสารประกอบการอบรม  = 1,450 บาท

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

จัดคายอาสาอนุรักษส่ิงแวดลอม

งบดําเนินการ 19,500                       

คาใชสอย 10,850                       
คาตอบแทน

คาวัสดุ

2.ฝกปฏิบัติกรอกแบบภงด. และแบบฟอรมอื่น ๆ
3.ประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 1,400                         -คาเอกสารประกอบการอบรม =  1,400  บาท

จัดอบรมความรูดานภาษีและการกรอกแบบประเภทตางๆ

1.ดําเนินการอบรม

งบดําเนินการ 10,000                       

คาใชสอย 5,000                         -คาอาหารวาง 200 คน x 25 บาท =  5,000 บาท 

2.ประเมินผล
3.ติดตามผลกรดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

เผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน

1.ดําเนินการอบรม

 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      - คาเชารถ 1 วัน = 2,000 บาท
- คาจางทําปาย 1 ปาย = 500 บาท
-คาอาหารวาง 50 คน x 25 บาท = 2,500 บาท

งบดําเนินการ 5,000                         

2.ติดตามและประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

1.ดําเนินการจัดกิจกรรมคายอาสาอนุรักษส่ิงแวดลอม



81

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,000     -คาวิทยากร  600 บาท x 20 ชม. =  12,000  บาท
16,000     -คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 80 คนx 200  บาท

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,000      -คาวิทยากร  600 บาท x 15 ชม.  =  9,000  บาท
-คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 50 คน x 250 บาท
  =  12,500  บาท

8,500      -คาเอกสารประกอบการอบรม = 8,500 บาท

9.9    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ศึกษาดูงาน
1. ดําเนินการติดตอ

ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาการบัญชี

คาวัสดุ

งบดําเนินการ 30,000                       

คาใชสอย 12,500                       

1.ดําเนินการจัดอบรม
2.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

  = 16,000  บาท
คาวัสดุ 2,000                         -คาเอกสารประกอบการอบรม  2,000 บาท

จัดอบรมพัฒนาจิต "เสนทางสูสุขภาวะทางปญญา"

งบดําเนินการ 30,000                       
คาตอบแทน
คาใชสอย

2.ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เตรียมความพรอมเพื่อเปนผูประเมินบัญชีอากร

1.ดําเนินการจัดอบรม

2. ศึกษาดูงาน

-คาเชารถ 11,000 บาท x 2 คัน = 22,000 บาท
34,700     -คาเบี้ยเล้ียงอาจารย 210 x 5 คน = 1,050 บาท

-คาท่ีพักอาจารย = 3,000  บาท
-คาท่ีพักนักศึกษา = 70 คน x 100 บาท = 7,000 บาท
- คาจางทําปาย = 650 บาท

ผูเสนอโครงการ

-คาของท่ีระลึก   = 1,000 บาท    

(ผศ.ภัทรา  เรืองสินภิญญา.)

งบดําเนินการ 34,700                       

ถัวเฉล่ียทุกรายการ

คาใชสอย

2.ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนงประธานสาขาการบัญชี
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ย. 1 แผน 1 และ แผน 3 , ย. 3 แผน 2
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่ 6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่1.3

จากสถานการณการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลก  ทําใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุน สินคา/บริการ
และคนในระหวางประเทศ  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  ทําใหระบบการศึกษาตองมีการปรับตัวตาม
สถานการณโลกที่กําลังเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาคนและสรางองคความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลงนั้น  สาขาวิชาการตลาดไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหเปนผูรอบรู
ในดานวิชาการควบคูไปกับคุณธรรมโดยแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการเสริมสรางความเขมแข็งตอสังคม

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0505 - 13 - 17

1 - 2 - 0505 - 11 - 16

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการแกนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน
2. เพื่อสรางเครือขายที่ดีกับมหาวิทยาลัยอื่น
3. เพื่อใหนักศึกษานําทฤษฎีที่ไดจากการเรียนรูไปชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปนเลิศ
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ศึกษาดูงาน
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดกิจกรรมสานสัมพันธการตลาด
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0505 - 13 - 17

1 - 2 - 0505 - 11 - 16
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 70,000                                                           70,000                       

 จัดกิจกรรมสานสัมพันธการตลาด 15,000                     15,000                   

 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปนเลิศ 40,000                     40,000                   
 ศึกษาดูงาน 15,000                     15,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 70,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณการยกยองระดับชาติ 4
2. รอยละความพึงพอใจตอกิจกรรมการสานสัมพันธการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น 80

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000    
2. 15,000    
3. 15,000    
4.
5.

                                               15,000                   55,000    
                                    15,000                       55,000                       

70,000                                                                                                    

 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปนเลิศ
 ศึกษาดูงาน
 จัดกิจกรรมสานสัมพันธการตลาด

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

28,000    - คาตอบแทนวิทยากร  2 คน * 12 ชม. * 1200  บาท = 28,000  บาท

8,000      - คาอาหาร  50 คน * 2 วัน * 80  บาท =  8,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000    - คาอาหารกลางวัน 8 คน * 2 วัน * 90 บาท  = 1,440  บาท
- คาเบี้ยเล้ียง 3 คน * 2 วัน * 210 บาท = 1,260  บาท
- คาที่พัก 8 คน * 2 คืน * 300  บาท  = 4,800  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมสานสัมพันธการตลาด

1.........ติดตอสาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา....................................................................

งบดําเนินการ 15,000                   

- คาน้ํามัน 3  วัน * 2,500 บาท = 7,500  บาท

คาใชสอย

ศึกษาดูงาน

1..........ติดตอสถานที่ดูงาน.......................................................................................................................
2..........พานักศึกษาไปดูงาน  จํานวน 2 คืน 3 วัน........................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

40,000                   

คาวัสดุ 4,000                     - คาเอกสาร   = 4,000  บาท

งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย

1.....จัดเขาคายเพื่อฝกอบรมพัฒนาทักษะ.....................................................................................................
2......เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรู.................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปนเลิศ

5,000      - คาอาหาร 50 คน * 100 บาท  = 5,000  บาท
- คาเอกสาร 50 คน * 150 บาท = 7,500  บาท
- คาวัสดุสํานักงาน  = 2,500  บาท
ถัวเฉล่ียทุกรายการ

1.........ติดตอสาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา....................................................................
2.........นํานักศึกษาทํากิจกรรมรวมกัน.........................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนงประธานสาขาการตลาด
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินการ 15,000                   

คาวัสดุ 10,000                   
คาใชสอย

(ผศ.ณัฐประภา  นุมเมือง)
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .... 6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ …1.3

ในการจัดการศึกษาในหลักสูตร การเรียนการสอน อาจไมเพียงพอในการสรางความรู ความเขาใจ แนวคิด และทักษะนักศึกษา
ตองทราบถึงการนําโปรแกรมไปประยุกตงาน ดังนั้น การมีกิจกรรมเสริมหลักการเรียนการสอนตามหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ
เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะ  พัฒนาทักษะ และพัฒนาความคิดการสรางสรรคใหแกนักศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0507 - 13 - 19

1 - 2 - 0507 - 11 - 18

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถและทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ของนักษาศึกษาในการรวมทํากิจกรรม

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมโปรแกรม SQL Progrmming and Report
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมโปรแกรม Flash Mutimedia 
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมโปรแกรม Joomla Mastering
5.5 กิจกรรม อบรมโปรแกรม MS-Office 2007 นักศึกษาชั้นปที่ 1
5.6  กิจกรรม อบรม MiniMOS Olymic
5.7 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0507 - 13 - 19

1 - 2 - 0507 - 11 - 18



86

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. อบรมโปรแกรม MS-Office 2007 นักศึกษาชั้นปที่ 1
6. อบรม MiniMOS Olympic
7.

รวม 280,000                                                           280,000                      

 อบรมโปรแกรม SQL Progrmming and Report 50,000                     50,000                    

30,000                     30,000                    
30,000                     30,000                    
20,000                     20,000                    

 อบรมโปรแกรม Flash Mutimedia 57,000                     57,000                    
 อบรมโปรแกรม Joomla Mastering 43,000                     43,000                    

จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ 50,000                     50,000                    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. เชิงปริมาณ
     - จํานวนนักศึกษา 300

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 280,000           

2. เชิงคุณภาพ
     - ความพึงพอใจ ดี

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     
2. 50,000    
3. 57,000    
4. 43,000     
5. อบรมโปรแกรม MS-Office 2007 นักศึกษาชั้นปที่ 1 30,000     
6. อบรม MiniMOS Olympic 30,000     
7. จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 20,000     

                 173,000                                                    107,000   
                                   107,000                      

280,000                                                                                                    

 ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ
 อบรมโปรแกรม SQL Progrmming and Report
 อบรมโปรแกรม Flash Mutimedia
 อบรมโปรแกรม Joomla Mastering

รวม 173,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



87

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 เปนเงิน 2,900 บาท
2. คาที่พักนักศึกษา 181  คนๆ ละ 100 บาท 1 วัน

3. คาที่พักอาจารย 7 คนๆละ 1 วันๆ ละ 1,000 บาท
1 ครั้ง เปนเงิน 7,000 บาท
4. คาเชารถ 2 วันๆ ละ 11,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2....ดําเนินการอบรม..............................................................................................................................
3.....ประเมินผล..........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)

อบรมโปรแกรม SQL Progrmming and Report

1…วางแผน................................................................................................................................

คาใชสอย 50,000                    1. คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย 7 คนๆละ 2 วันๆละ 210 บาท 

 เปนเงิน 18,100 บาท

2....ดําเนินการอบรม..............................................................................................................................
3.....ประเมินผล..........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
50,000                        งบดําเนินการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ

1…วางแผน................................................................................................................................

25,200     
   เปนเงิน 25,200 บาท

11,400     - คาอาหารวาง  114 คน x 50 บาท x 1 วัน x 2 รุน
   เปนเงิน 11,400 บาท

13,400     - คาเอกสารประกอบการอบรม 114 คน x 100 บาท

- คาวัสดุสํานักงาน 2,000 บาท

งบดําเนินการ 50,000                    
- คาวิทยากร 1 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 วัน x 2 รุน

   เปนเงิน 11,400 บาท

(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

37,800     
 เปนเงิน37,800 บาท

6,000      - คาอาหารวาง  120 คน x 50 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
13,200     -คาเอกสารประกอบการอบรม 3 รุนๆละ 40 คน x 100 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,200     
 เปนเงิน 25,200 บาท

5,000      - คาอาหารวาง  100 คน x 50 บาท เปนเงิน 5,000 บาท

งบดําเนินการ 43,000                    
-คาวิทยากร 1 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 วัน x 2 รุน

คาใชสอย

อบรมโปรแกรม Joomla Mastering

1…วางแผน................................................................................................................................
2....ดําเนินการอบรม..............................................................................................................................
3.....ประเมินผล..........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)

งบดําเนินการ 57,000                    
- คาวิทยากร 1 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 วัน x 3 รุน

เปนเงิน 12,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 2,000 บาท

คาตอบแทน

คาใชสอย
คาวัสดุ

อบรมโปรแกรม Flash Mutimedia 

1…วางแผน................................................................................................................................
2....ดําเนินการอบรม..............................................................................................................................
3.....ประเมินผล..........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

5,000      - คาอาหารวาง  100 คน x 50 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
12,800     -คาเอกสารประกอบการอบรม 2 รุนๆละ 50 คน x 100 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

อบรมโปรแกรม MS-Office 2007 นักศึกษาชั้นปที่ 1

1…วางแผน................................................................................................................................
2....ดําเนินการอบรม..............................................................................................................................
3.....ประเมินผล..........................................................................................................................

(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)

  เปนเงิน 10,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน 2,800 บาท

คาใชสอย
คาวัสดุ
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30,000

 เปนเงิน 16,800 บาท
5,000      -คาอาหารวาง  100 คน x 50 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
8,200      -คาเอกสารประกอบการอบรม 2 รุนๆ ละ 50 คน x 82 บาท

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 เปนเงิน 16,800 บาท
5,000 -คาอาหารวาง  50 คน x 50 บาท  เปนเงิน 5,000 บาท
8,200 -คาเอกสารประกอบการอบรม 1 รุนๆละ 50 คน x 164 บาท

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)

อบรม MiniMOS Olympic

1…วางแผน................................................................................................................................

คาตอบแทน 16,800                    -คาวิทยากร 1 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน x 2 รุน

เปนเงิน 8,200 บาท

คาใชสอย
คาวัสดุ

งบดําเนินการ 30,000                    
คาตอบแทน 16,800

คาใชสอย
คาวัสดุ

2....ดําเนินการอบรม..............................................................................................................................
3.....ประเมินผล..........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม

-คาวิทยากร 1 คน x 7 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 2 วัน x 1 รุน

เปนเงิน 8,200 บาท
(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

 แนวทางการดําเนินงาน

16,250     -คาอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท = 4,000 บาท
- คาอาหารวาง 50 คน x 25 = 1,250 บาท
- คาเชารถ 1 วัน เปนเงิน 11,000 บาท

3,750      

(อาจารยตวงสิทธ์ิ  สนขํา)
ตําแหนงประธานสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

งบดําเนินการ 20,000                    

- คาวัสดุสํานักงาน 3,750 บาท
(ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)

คาใชสอย

คาวัสดุ

1…วางแผน................................................................................................................................
2....ดําเนินการอบรม..............................................................................................................................
3.....ประเมินผล..........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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ผูเสนอโครงการ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 (  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานที่ 1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา, แผนงานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   1.3

     ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชา นิเทศศาสตร  เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ 
และคุณลักษณะเฉพาะใหกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0502 - 11 - 20

1 - 2 - 0502 - 13 - 21

4. วัตถุประสงค
        1. เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ทัศนศึกษา รักษสิ่งแวดลอม
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................เตรียมความพรอมสูการเปนนักนิเทศศาสตรมืออาชีพ
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0502 - 11 - 20

1 - 2 - 0502 - 13 - 21
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 110,000                                                           110,000                      

 อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร 20,000                     20,000                    
 เตรียมความพรอมสูการเปนนักนิเทศศาสตรมืออาชีพ 20,000                     20,000                    

 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 20,000                     20,000                    
 ทัศนศึกษา รักษสิ่งแวดลอม 50,000                     50,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 110,000                     

     2.1  ระดับความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ระดับดี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
     1.1  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 150 คน
     1.2  จํานวนโครงการ 4 โครงการ
 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     
2. 50,000     
3. 20,000    
4. 20,000    
5.

                 70,000                                                      40,000     
70,000                                                             40,000                        

110,000                                                                                                    

 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน

 ทัศนศึกษา รักษสิ่งแวดลอม

 อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร

 เตรียมความพรอมสูการเปนนักนิเทศศาสตรมืออาชีพ

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

-คาอาหาร  50 คน x 100 บาท     เปนเงิน   5,000  บาท
-คาวัสดุ                                  เปนเงิน   4,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

- คาวัสดุ                                  เปนเงิน  6,000  บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 50,000                    
- คาเชารถ   11,000 บาท x 4 วัน  เปนเงิน 44,000  บาท- คาใชสอย

- คาวัสดุ
44,000                    
6,000                     

- คาวัสดุ 4,000                     

2.   ปฏิบัติ
3.   ประเมิน  ทบทวน  ปรับปรุง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ทัศนศึกษา รักษสิ่งแวดลอม

1.   วางแผน

งบดําเนินการ 20,000                    
-คาเชารถ  11,000  บาท  x  1 วัน เปนเงิน 11,000 บาท

1.  วางแผน
2.   ปฏิบัติ
3.   ประเมิน  ทบทวน  ปรับปรุง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาใชสอย 16,000                    

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาอาหาร   50 คน x 100 บาท              เปนเงิน   5,000  บาท

คาวัสดุ                                          เปนเงิน   6,600  บาท                     

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 20,000                    
คาวิทยากร 7 ช่ัวโมง x 600  บาท x 2 วัน เปนเงิน   8,400  บาท

- คาวัสดุ 6,600                     

2.    ปฏิบัติ
3.    ประเมิน  ทบทวน  ปรับปรุง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาตอบแทน
- คาใชสอย

8,400                     
5,000                     

อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร

1.   วางแผน
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ                                          เปนเงิน   6,600  บาท          

ผูเสนอโครงการ

     หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ    

(อาจารยกฤษฎา  สุริยวงค)
ตําแหนง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร

งบดําเนินการ 20,000                    
คาวิทยากร 7 ช่ัวโมง x 600  บาท x 2 วัน เปนเงิน   8,400  บาท

- คาวัสดุ 6,600                     
คาอาหาร   50 คน x 100 บาท              เปนเงิน   5,000  บาท

- คาตอบแทน
- คาใชสอย

8,400                     
5,000                     

2.   ปฏิบัติ
3.   ประเมิน  ทบทวน  ปรับปรุง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เตรียมความพรอมสูการเปนนักนิเทศศาสตรมืออาชีพ

1.   วางแผน
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสําหรับผูบริหาร (Executive B.B.A)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /    ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานที ่1 แผนงานจัดการศึการะดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

การจัดการศึกษาจําเปนตองปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเปนพลวัตร ดังนั้นโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร
จึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถดานวิชาการ ควบคูไปกับคุณธรรม เพื่อตอบสนองความตองการบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ

 

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

3 - 2 - 0503 - 11 - 22

4. วัตถุประสงค
4.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความรูทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4.2  เพื่อใหนักศึกษามีความม่ันใจในศักยภาพดานการบริหารจัดการและนําไปประยุกตใชเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3 - 2 - 0503 - 11 - 22
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

     -  รอยละของผูท่ีมีความรูเพิ่มข้ึน
     -  รอยละของผูท่ีมีทักษะทางปญญาเพิ่มข้ึน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 50,000                                                                 50,000                               

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ 50,000                       50,000                         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

     -  รอยละของผูท่ีมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 80

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000               

80

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
     -  รอยละของความพึงพอใจ 80

80

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000      
2.
3.
4.
5.

                  50,000                                                                                

 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ

รวม 50,000                                                                                                           
50,000                                                                                                                  

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,800      คาวิทยากร 6 ชม. X 600 บาท x 3 วัน เปนเงิน 10,800 บ.
23,000      

16,200      คาวัสด ุ                   เปนเงิน  16,200 บ.
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ

คาอาหารวาง 50 คนx 4ม้ือx25 บ.  เปนเงิน 5,000 บ.

(....อาจารยจรรยาพร  บุญเหลือ....)
ตําแหนง.หัวหนาโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหาร

งบดําเนินการ 50,000                     

คาอาหาร  50 คนx 6 ม้ือx60 บ.  เปนเงิน  18,000 บ.
คาตอบแทน
คาใชสอย

1.วางแผนจัดโครงการ
2.จัดอบรม
3.ประเมินผลและสรุปรายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
( /    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนางานคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.2.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.1

สรางสรรคและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของอาจารยเปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสามารถนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชกับการเรียนการสอน  พรอมทั้งนําไปสูการแกปญหาใหกับชุมชน  สังคม  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ภายใตการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ไรพรมแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 5 - 0501 - 21 - 23

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหอาจารยมีความรูในการทําวิจัยและสามารถนําผลงานไปใชประกอบการเรียนการสอนและสามารถนําไปประยุกตใช
      กับชุมชนและสังคม
2.  เพื่อใหอาจารยมีความเขาใจในกระบวนการของการทําวิจัยอยางถูกตอง
3.  นําผลการวิจัยเพื่อประยุกตใชในการสรางสรรคโอกาส  และแกปญหาของชุมชนและสังคม

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมการเขียนโครงรางงานวิจัย
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมการวิจัยเชิงปริมาณ
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมการนําเสนอผลงานวิจัย
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................อบรมการเขียนบทความงานวิจัย

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 5 - 0501 - 21 - 23
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

 อบรมการเขียนบทความงานวิจัย 84,100                     84,100                    
รวม 309,100                                                           309,100                      

 อบรมการวิจัยเชิงปริมาณ 75,000                     75,000                    
 อบรมการนําเสนอผลงานวิจัย 25,000                     25,000                    

 อบรมการเขียนโครงรางงานวิจัย 50,000                     50,000                    
 อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ 75,000                     75,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 309,100           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนโครงการของชมรมมีกระบวนการทํางานตามวงจร  PDCA 5

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     
2. 75,000     
3. 75,000     
4. 25,000    
5. 84,100    

                 200,000                                                    109,100   
                                   109,100                      

309,100                                                                                                    

 อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
 อบรมการวิจัยเชิงปริมาณ
 อบรมการนําเสนอผลงานวิจัย
 อบรมการเขียนบทความงานวิจัย

รวม 200,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมการเขียนโครงรางงานวิจัย
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,200     คาวิทยากร 3 วัน x 7 ชม. X 1,200 บาท = 25,200  บาท
21,600     คาอาหารวาง 50 บาท x 6 ม้ือ x 40 คน = 12,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

33,600     คาวิทยากร 4 วัน x 7 ชม. X 1,200 บาท = 33,600  บาท
35,200     คาอาหารวาง 50 บาท x 8 ม้ือ x 40 คน = 16,000 บาท

คาวัสดุ 6,200                     คาวัสดุสํานักงาน = 6,200  บาท

งบดําเนินการ 75,000                    

คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 4 ม้ือ x 40 คน = 19,200  บาท

2........ดําเนินการฝกอบรม....................................................................................................................
3........สรุปประเมินผล......................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ 3,200                     คาวัสดุสํานักงาน = 3,200  บาท

อบรมวิจัยเชิงคุณภาพ

1........ติดตอวิทยากร...............................................................................................................................

งบดําเนินการ 50,000                    

คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 2 ม้ือ x 40 คน = 9,600  บาท

คาตอบแทน
คาใชสอย

2........ดําเนินการฝกอบรม....................................................................................................................
3........สรุปประเมินผล......................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมการเขียนโครงรางงานวิจัย

1........ติดตอวิทยากร...............................................................................................................................

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

33,600     คาวิทยากร 4 วัน x 7 ชม. X 1,200 บาท = 33,600  บาท
35,200     คาอาหารวาง 50 บาท x 8 ม้ือ x 40 คน = 16,000 บาท

คาวัสดุ 6,200                     คาวัสดุสํานักงาน = 6,200  บาท

งบดําเนินการ 75,000                    

คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 4 ม้ือ x 40 คน = 19,200  บาท

คาตอบแทน
คาใชสอย

2........ดําเนินการฝกอบรม....................................................................................................................
3........สรุปประเมินผล......................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 6,200                     คาวัสดุสํานักงาน = 6,200  บาท

อบรมวิจัยเชิงปริมาณ

1........ติดตอวิทยากร...............................................................................................................................
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

16,800     คาวิทยากร 2 วัน x 7 ชม. X 1,200 บาท = 16,800  บาท
6,800      คาอาหารวาง 25 บาท x 2 ม้ือ x 40 คน = 2,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

43,200     คาวิทยากร 2 คน x 3 วัน x 6 ชม. X 1,200 บาท = 43,200  บาท
20,400     คาอาหารวาง 25 บาท x 2 ม้ือ x 40 คน x 3 วัน = 6,000 บาท

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
คาวัสดุ 20,500                    คาเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด = 20,500  บาท

งบดําเนินการ 84,100                    
คาตอบแทน
คาใชสอย

คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 40 คน x 3 วัน = 14,400  บาท

2........ดําเนินการฝกอบรม....................................................................................................................
3........สรุปประเมินผล......................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 1,400                     คาวัสดุสํานักงาน = 1,400  บาท

อบรมการเขียนบทความงานวิจัย

1........ติดตอวิทยากร...............................................................................................................................

งบดําเนินการ 25,000                    

2........ดําเนินการฝกอบรม....................................................................................................................
3........สรุปประเมินผล......................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 40 คน = 4,800  บาท

อบรมการนําเสนอผลงานวิจัย

1........ติดตอวิทยากร...............................................................................................................................

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

(.ดร.ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา.)
ตําแหนงหัวหนาศูนยวิจัยและขอมูลทองถิ่น
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1. ช่ืองาน/โครงการ บริการวิชาการแกสังคม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนที่ 1  บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนกลุมวิชา การตลาด การบัญช ีการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทั่วไป นิเทศศาสตร 
      คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.7 บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรในอําเภอทายาง  
                                          หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมอาหาร ในจังหวัดเพชรบุรี 

ปจจุบันชุมชนและสังคมตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางพลวัต  ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกระดับ
 ใหเตรียมพรอมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา และตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพควบคูกันไป  ชุมชนและสังคมจึงจะเขมแข็ง สามารถเผชิญการแขงขันทั้งจากภายในและภายนอก คณะวิทยาการจัดการ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

2 - 3 - 0501 - 31 - 24

ประสิทธิภาพควบคูกันไป  ชุมชนและสังคมจึงจะเขมแข็ง สามารถเผชิญการแขงขันทั้งจากภายในและภายนอก คณะวิทยาการจัดการ
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ของทรัพยากรในชุมชนและสังคมจึงจัดโครงการบริการวิชาการ  
แกชุมชนและสังคมขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหทรัพยากรมนุษยขององคกรมีการพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ตอไป  เพื่อ
นําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรในทองถิ่นใหมีความเจริญรุงเรื่องอยางยั่งยืน

4. วัตถุประสงค
4.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคมในพื้นที่รับผิดชอบใหเขมแข็งโดยใชหลักการบริหารจัดการสมัยใหมภายใตปรัชญา
        เศรษฐกิจพอเพียง
4.2  เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการไปประยุกตแกปญหาของชุมชนและสังคม  
4.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทั้งภายในและภายนอก ดานการบริการวิชาการ งานวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.4  เพื่อพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.5  เพื่อพัฒนาองคความรูดานระบบการบริหารจัดการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

2 - 3 - 0501 - 31 - 24



102

5.1 กิจกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและผูนําสตรีอําเภอทายาง
5.2 กิจกรรม  อบรมเกษตรกรอําเภอทายางใหดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 กิจกรรม  พัฒนาองคความรูเรื่องอาหารปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพื้นที่เสนทางโครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน
5.4 กิจกรรม  พัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบรนดผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑการเกษตร
5.5 กิจกรรม  จัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพขนมหวานพื้นเมือง
5.6 กิจกรรม  คํานวณตนทุนผลิตภัณฑการเกษตร
5.7 กิจกรรม  พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
5.8 กิจกรรม  พัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.9 กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการใหบริการของพนักงานภาครัฐแบบมืออาชีพ
5.10  กิจกรรม  บริการวิชาการการพัฒนาระบบฐานขอมูลบํารุงพุทธศาสนา จ.เพชรบุรี  (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
5.11  กิจกรรม บริการวิชาการสืบสานตํานานศิลป  (นิเทศศาสตร) 
5.12  กิจกรรม  บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (บัญช)ี  
5.13  กิจกรรม  บริหารวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (การจัดการทั่วไป)
5.14  กิจกรรม บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัมนธรรมแกชุมชน/สังคม  (การจัดการทรัพยากรมนุษย)   
5.15  กิจกรรม  บริการวิชาการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน  (การตลาด)
5.16 กิจกรรม ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 2/2553  (กิจการนักศึกษา)
5.17  กิจกรรม  ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 1/2554  (กิจการนักศึกษา)
5.18  กิจกรรม  สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ป 2554  (กิจการนักศึกษา)
5.19  กิจกรรม  วิทยาการจัดการสืบสานตํานานลูกทุงไทย ครั้งที ่2. (กิจการนักศึกษา)
5.20  กิจกรรม  สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ป 2554   (กิจการนักศึกษา)
5.21 กิจกรรม บายศรีสูขวัญนองใหม MG' 54  (กิจการนักศึกษา) 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

     -  รอยละของผูที่พึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
     -  รอยละของผูที่มีทักษะทางความรูเพ่ิมข้ึน

 บาท

     -  รอยละของผูที่มีทักษะทางปญญาเพ่ิมข้ึน 80
     -  รอยละของผูที่มีทักษะทางความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน 80
      - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 80

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
     -  รอยละของผูที่เขารวมกิจกรรม 80

80
80

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 945,000          
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3.

4.

5. 60,000    60,000    
6. 40,000    40,000    
7. 70,000    70,000    
8. 70,000    70,000    
9. 30,000    30,000    

10. 20,000    20,000    

11. 20,000    20,000    
12. 20,000    20,000    
13. 20,000    20,000    
14. 20,000    20,000    

15. 20,000    20,000    
16. 4,000      4,000     

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

 พัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบรนดผลิตภัณฑชุมชนและ
ผลิตภัณฑการเกษตร

160,000                   160,000                 

เงินรายได
 เพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและผูนําสตรีอําเภอทายาง 65,000                    65,000                   
 อบรมเกษตรกรอําเภอทายางใหดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000                   100,000                 

 จัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพขนมหวานพื้นเมือง

 คํานวณตนทุนผลิตภัณฑการเกษตร
 พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

 พัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการใหบริการของพนักงาน
ภาครัฐแบบมืออาชีพ
 บริการวิชาการการพัฒนาระบบฐานขอมูลบํารุงพุทธศาสนาจ.
เพชรบุร ี (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

 พัฒนาองคความรูเรื่องอาหารปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่
เสนทางโครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน

200,000                   200,000                 

 บริการวิชาการสืบสานตํานานศิลป  (นิเทศศาสตร)
 บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัมนธรรม  (บัญช)ี
 บริหารวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (การจัดการทั่วไป)

 บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัมนธรรมแกชุมชน/สังคม  
(การจัดการทรัพยากรมนุษย)
 บริการวิชาการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน  (การตลาด)

 ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 2/2553  (กิจการนักศึกษา)16. 4,000      4,000     
17. 4,000      4,000     
18. 5,000      5,000     
19. 10,000    10,000    
20. 2,000      2,000     
21. 5,000      5,000     

 ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 1/2554  (กิจการนักศึกษา)

 สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ป 2554  (กิจการนักศึกษา)

 วิทยาการจัดการสืบสานตํานานลูกทุงไทย คร้ังที่ 2 (กิจการนักศึกษา)

 สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ป 2554. (กิจการนักศึกษา)

  บายศรีสูขวัญนองใหม MG' 54 (กิจการนักศึกษา)

รวม

 ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 2/2553  (กิจการนักศึกษา)

945,000                       945,000                                                       
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 65,000    
2. 100,000  

3. 100,000   100,000  

4. 60,000    100,000  

5. 60,000    
6. 40,000    
7. 70,000    
8. 70,000    
9. 30,000    

10. 20,000    

11. 20,000    
12. 20,000    
13. 20,000    
14. 20,000    

15. 20,000    

 เพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและผูนําสตรีอําเภอทายาง
 อบรมเกษตรกรอําเภอทายางใหดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 พัฒนาองคความรูเรื่องอาหารปลอดภัยใหแกเกษตรกรใน
พื้นที่เสนทางโครงการชั่วหัวมัน
 พัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบรนดผลิตภัณฑชุมชนและ
ผลิตภัณฑการเกษตร
 จัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพขนมหวานพื้นเมือง
 คิดตนทุนผลิตภัณฑการเกษตร

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 บริหารวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (การจัดการทั่วไป)

 บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัมนธรรมแกชุมชน/สังคม  
(การจัดการทรัพยากรมนุษย)

 บริการวิชาการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน  (การตลาด)

 พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

 พัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการใหบริการของพนักงาน
ภาครัฐแบบมืออาชีพ

 บริการวิชาการการพัฒนาระบบฐานขอมูลบํารุงพุทธศาสนาจ.
เพชรบุร ี (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
 บริการวิชาการสืบสานตํานานศิลป  (นิเทศศาสตร)
 บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัมนธรรม  (บัญช)ี

15. 20,000    
16. 4,000      
17. 4,000     
18. 5,000     
19. 10,000    
20. 2,000      
21. 5,000     

361,000                   510,000                 74,000                   

 ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 2/2553  (กิจการนักศึกษา)

 ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 1/2554  (กิจการนักศึกษา)

 สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ป 2554  (กิจการนักศึกษา)

74,000                       
945,000                                                                                                 

 วิทยาการจัดการสืบสานตํานานลูกทุงไทย คร้ังที่ 2 (กิจการนักศึกษา)

 สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ป 2554. (กิจการ
นักศึกษา)  บายศรีสูขวัญนองใหม MG' 54 (กิจการนักศึกษา)

รวม 361,000                       510,000                     
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,600   -คาวิทยากร 3 คนx  7 ชม. X 600 บาท = 12,600 บาท
45,000   -คาอาหารกลางวัน 300 คน x 100 บาท = 30,000 บาท

-คาอาหารวาง 300 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท   = 15,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

43,200   -คาวิทยากร 12 คนx 2 วันx 3 ชม. X 600 บาท = 43,200 บาท
25,000   -คาอาหารวาง 500 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท  = 25,000 บาท
31,800   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนและผูนําสตรี อําเภอทายาง

1.  วางแผนจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธโครงการ
2.  ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว
3.  ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 65,000                   

อบรมเกษตรกรอําเภอทายางใหดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.  วางแผนจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธโครงการ
2.  ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว
3.  ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ 7,400                    - คาวัสดุสํานักงาน = 7,400 บาท

คาวัสดุ - คาสื่อประชาสัมพันธ  = 25,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน = 6,800 บาท

งบดําเนินงาน 100,000                 
คาตอบแทน
คาใชสอย

2 - 3 - 0501 - 31 - 24 / 1

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. จัดศูนยการเรียนรู

36,000   -คาวิทยากร 10 คน x 2 วัน x 3 ชม. X 600 บาท 
   = 36,000 บาท

25,000   -คาอาหารวาง 500 คนx 2 ม้ือ x 25 บาท = 25,000 บาท
139,000  - สื่อประชาสัมพันธการจัดตั้งศูนย  = 80,000  บาท

งบดําเนินงาน 200,000                 
คาตอบแทน

คาใชสอย

พัฒนาองคความรูเรื่องอาหารปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพื้นที่เสนทางโครงการพระราชดําริชั่งหัวมัน

1.  ประชาสัมพันธโครงการ
2.  ฝกอบรมเพื่อสรางการรับรูและตระหนักในความสําคัญของโครงการ

4.  ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน = 59,000 บาท

2 - 3 - 0501 - 31 - 24 / 1
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. พัฒนาและทดสอบความเปนไปไดในตลาด

36,000   -คาวิทยากร 2 คน x 5 วันx  6 ชม. X 600 บาท = 36,000 บาท
117,500  -คาอาหารกลางวัน 50 คน x5 วัน x  100 บาท = 25,000 บาท

-คาอาหารวาง 50 คนx5 วันx 2 ม้ือx 25 บาท= 12,500 บาท
- คาทดสอบผลิตภัณฑ  = 30,000 บาท
- คาผลิตสื่อ = 50,000  บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. จัดอบรมตามโครงการ

32,400   -คาวิทยากร 3 คน x 3 วันx  6 ชม. X 600 บาท = 32,400 บาท
13,500   -คาอาหารกลางวัน 30 คน x3 วัน x  100 บาท = 9,000 บาท

-คาอาหารวาง 30 คนx3 วันx 2 ม้ือx 25 บาท= 4,500 บาท
คาวัสดุ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 160,000                 

พัฒนาผลิตภัณฑและการสรางแบรนดผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑการเกษตร

1. คัดเลือกผลิตภัณฑ

3.  นําผลิตภัณฑที่ผานการทดสอบไปสรางแบรนด
4.  ติดตามผล

จัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพขนมหวานพื้นเมือง

1. วางแผนจัดอบรม

3.  ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ 6,500                    - คาวัสดุสํานักงาน = 6,500 บาท

14,100                   - เอกสารประกอบการอบรม 50 ชุดx 200 บาท= 10,000 

งบดําเนินงาน 60,000                   
คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน  = 4,100 บาท

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. จัดอบรมตามโครงการ

10,800   -คาวิทยากร 3 คน x  6 ชม. X 600 บาท = 10,800 บาท
15,000   -คาอาหารกลางวัน 100 คน x  100 บาท = 10,000 บาท

-คาอาหารวาง 100 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท = 5,000 บาท
คาวัสดุ

- คาวัสดุสํานักงาน  = 4,200 บาท

14,100                   - เอกสารประกอบการอบรม 50 ชุดx 200 บาท= 10,000 

คํานวณตนทุนผลิตภัณฑการเกษตร

1. วางแผนจัดอบรม

3.  ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 40,000                   

คาตอบแทน
คาใชสอย

14,200                   - เอกสารประกอบการอบรม 100 ชุดx 100 บาท= 10,000 
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9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

16,800   -คาวิทยากร 2 คน x 2 วัน x 7 ชม. X 600 บาท = 16,800 บาท
34,000   -คาอาหารกลางวัน 100 คน x 2  วัน x 2 ม้ือ x 60 บาท 

   = 24,000 บาท
-คาอาหารวาง 100 คน x 2 ม้ือ x 2 วัน x 25 บาท  
  = 10,000 บาท

19,200   
    = 10,000 บาท

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

43,200   -คาวิทยากร 2 กลุม x 2 คน x 3 วัน x 6 ชม. X 600 บาท 
   = 43,200 บาท

26,800   - คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด x 200 บาท

พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

1.  วางแผนการจัดอบรม
2.  ติดตอวิทยากรและจัดอบรม
3.  ประเมินผลและสรุปรายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ - คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด x 100 บาท

- คาวัสดุสํานักงาน = 9,200 บาท

พัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  ประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา
2.  วางแผนจัดอบรมและจัดอบรม

งบดําเนินงาน 70,000                   
คาตอบแทน
คาใชสอย

คาตอบแทน

คาวัสดุ

3.  ประเมินผลและสรุปรายงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 70,000                   

26,800   - คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด x 200 บาท
= 20,000  บาท

9.9    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400   -คาวิทยากร 2 คน x  12 ชม. X 600 บาท = 14,400 บาท
15,000   -คาอาหารกลางวัน 100 คน x 100 บาท  = 10,000 บาท

-คาอาหารวาง 100 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท   = 5,000 บาท 
600        

คาวัสดุ

- คาวัสดุสํานักงาน = 6,800 บาท

พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการใหบริการของพนักงานภาครัฐแบบมืออาชีพ

1.  วางแผนการจัดอบรม
2.  ติดตอวิทยากรและจัดอบรม

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ - คาวัสดุสํานักงาน = 600 บาท

3.  ประเมินผลและสรุปรายงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 30,000                   
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9.10    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,600   -คาวิทยากร  3 คนx 600 บาท x 7 ชม. = 12,600 บาท
7,400     -คาเอกสาร 20 ชุด x 200 บาท = 4,000 บาท

9.11    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,400     - คาวิทยากร 7 ชม. X 1,200 บาท = 8,400 บาท
5,000     -คาอาหาร 50 คน x 100 บาท = 5,000 บาท
6,600     -คาวัสดุสํานักงาน = 6,600

9.12    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

บริการวิชาการการพัฒนาระบบฐานขอมูลบํารุงพุทธศาสนา จ.เพชรบุรี (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

1.วางแผน

งบดําเนินการ 20,000                   
คาตอบแทน
คาวัสดุ

2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาแผน CD 17 กลอง x 200 บาท = 3,400 บาท

บริการวิชาการสืบสานตํานานศิลป  (นิเทศศาสตร)

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (บัญช)ี

งบดําเนินการ 20,000                   
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

 แนวทางการดําเนินงาน

8,400     - คาวิทยากร 7 ชม. X 1,200 บาท = 8,400 บาท
6,600     -คาอาหาร 60 คน x 110 บาท = 6,600 บาท

-คาวัสดุสํานักงาน = 5,000

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 5,000                    

งบดําเนินการ 20,000                   
คาตอบแทน
คาใชสอย
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9.13    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,400     - คาวิทยากร 7 ชม. X 1,200 บาท = 8,400 บาท
6,600     -คาอาหาร 60 คน x 110 บาท = 6,600 บาท

-คาวัสดุสํานักงาน = 5,000

9.14    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,200     - คาวิทยากร 2 คน x 6 ชม. X 600 บาท = 7,200 บาท
-คาอาหาร 70 คน x 60 บาท = 4,200 บาท
-คาอาหารวาง 70 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 3,500 บาท

5,100     -คาวัสดุสํานักงาน = 5,100

9.15    กิจกรรม

บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (การจัดการทั่วไป)

1.วางแผน
2.ดําเนินการ

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ 5,000                    

บริการวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน/สังคม  (การจัดการทรัพยากรมนุษย)

3.ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 20,000                   

งบดําเนินการ 20,000                   
คาตอบแทน
คาใชสอย 7,700                    

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

บริการวิชาการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน  (การตลาด)9.15    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000     -คาวิทยากร 4 กลุมx 25 ชุดx 50 บาท =5,000
8,000     -คาน้ํามันรถ 4 กลุมx 2,000 บ.  = 8,000

งบดําเนินการ 20,000                   
คาตอบแทน
คาใชสอย

บริการวิชาการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑชุมชน  (การตลาด)

1.วางแผน
2.ดําเนินการ
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 7,000                    -คาเอกสาร 4 กลุมx 1,750  = 7,000
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9.16    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,000      - คาดอกไม ธูป เทียน 9 ชุดๆละ 100 บาท เปนเงิน
    900 บาท

 - คาปายโฟม 1 ชุด ๆ ละ 400 บาท

9.17    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,000      - คาดอกไม ธูป เทียน 9 ชุดๆละ 100 บาท เปนเงิน
    900 บาท

 - คาปายโฟม 1 ชุด ๆ ละ 400 บาท

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 2/2553

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรประจําภาคเรียนที่ 1/2554

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม

งบดําเนินการ 4,000                    
คาวัสดุ

 - คาชุดไทยธรรม 9 ชุดๆละ 300 บาท เปนเงิน 2,700 บาท

คาวัสดุ

 - คาชุดไทยธรรม 9 ชุดๆละ 300 บาท เปนเงิน 2,700 บาท

3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 4,000                    

9.18    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      - คาดอกไม ธูป เทียน 9 ชุดๆละ 100 บาท เปนเงิน
    900 บาท
 - คาชุดไทยธรรม 9 ชุดๆละ 300 บาท เปนเงิน 2,700 บาท
 - คาเทียนพรรษา 1 ตนๆละ 1,000 บาท

งบดําเนินการ 5,000                    
คาวัสดุ

สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ป 2554

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาดอกไมตกแตงเทียน 400 บาท
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9.19    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

   6,000 บาท
4,000      - คาปายไวนิล 2 ชุด เปนเงิน 1,600 บาท

 - คาของที่ระลึกคณะกรรมการ 3 ชิ้นๆละ 300 บาท
   เปนเงิน 900 บาท

9.20    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.21    กิจกรรม

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

วิทยาการจัดการสืบสานตํานานลูกทุงไทย ครั้งที ่2

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

คาวัสดุ

 - คาของรางวัล 3 ชิ้น ๆละ 500 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 

สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ป 2554

งบดําเนินการ 10,000                   
คาใชสอย 6,000                     - คาเชาชุดการแสดง 20 ชุดๆละ 300 บาท เปนเงิน

งบดําเนินการ 2,000                    
คาวัสดุ 2,000                     - คาใบตอง 3 มัดๆละ 200 บาท เปนเงิน 600 บาท

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาดอกไมตกแตงกระทง 1,400 บาท

บายศรีสูขวัญนองใหม MG' 549.21    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

   600 บาท เปนเงิน 1,800 บาท
2,000      - คาเชาวงปพาทย เปนเงิน 2,000 บาท

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

บายศรีสูขวัญนองใหม MG' 54

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

ตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
ผูเสนอโครงการ

คาใชสอย
คาวัสดุ 1,200                     - คาบายศรีสูขวัญ 1 ชุด เปนเงิน 1,200 บาท

(อาจารยจรรยาพร  บุญเหลือ)

งบดําเนินการ 5,000                    
คาตอบแทน 1,800                     - คาวิทยากรบายศรีสูขวัญ 1 คน เวลา 3 ชม.ๆละ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ของคณะวิทยาการจัดการ
ไดมุงเนนที่จะพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรู  มีทักษะดานวิชาการและการทําวิทยานิพนธใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของบุคคล
โดยทั่วไป  ดังนั้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเปนการเพิ่มพูนความรูใหนักศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกนักศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

6 - 2 - 0508 - 11 - 25

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะการเสนอหัวขอวิทยานิพนธและการเขียนบทความวิจัยแกนักศึกษา
4.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได

5.1 จัดอบรมการเสนอหัวขอ วิทยานิพนธและการเขียนบทความวิจัย
5.2 จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

6 - 2 - 0508 - 11 - 25
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.
4.
5.

รวม 67,800                                                             67,800                        

 จัดอบรมการเสนอหัวขอ วิทยานิพนธและการเขียนบทความ
วิจัย

37,800                     37,800                    

 จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 30,000                     30,000                    

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 67,800             

ชื่อกิจกรรม

        -วิทยานิพนธและบทความวิจัย ระดับดี
         

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
       -จํานวนนักศึกษา 30

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 37,800    

2. 30,000    
3.
4.
5.

                                                  67,800                                     
                                     67,800                                                           

67,800                                                                                                      

 จัดอบรมการเสนอหัวขอ วิทยานิพนธและการเขียนบทความ
วิจัย

 จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,200     
9,900      - คาอาหารกลางวันและอาหารวาง

  30 คน x 110 บาท x 3 วัน = 9,900
2,700      

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

16,800     
6,600      - คาอาหารกลางวันและอาหารวาง

 30 คน x 110 บาท x 2 วัน = 6,600

งบดําเนินการ 30,000                    
- คาวิทยากร  2 วัน x 7 ชม. X 2 คน x 600 บาท = 16,800คาตอบแทน

คาใชสอย

2.ดําเนินการอบรม
3.ประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ

1.วางแผนเพื่อเตรียมการอบรม

งบดําเนินการ 37,800                    
- คาวิทยากร  3 วัน x 7 ชม. X 2 คน x 600 บาท = 25,200

- คาวัสดุ   2,700

1. วางแผนเพื่อเตรียมการอบรม
2. ดําเนินการอบรม
3. ประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมการเสนอหัวขอ วิทยานิพนธและการเขียนบทความวิจัย

 30 คน x 110 บาท x 2 วัน = 6,600

ผูเสนอโครงการ

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

(ดร.ไพโรจน   ปยะวงศวัฒนา)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการหลักสูตร

คาวัสดุ 6,600                     - คาวัสดุ   6,600
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 1.3

คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในหลักสูตรของคณะท่ีตองสงนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้นฝายฝกประสบการณวิชาชีพจึงจําเปนตองปฐม-ปจฉิมนิเทศ
เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ตลอดจนนิเทศนักศึกษาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และสํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา

4. วัตถุประสงค
   4.1  เตรียมความพรอมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกอนฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 11 - 26

   4.1  เตรียมความพรอมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกอนฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
   4.2  เตรียมความพรอมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการหลังฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ฝกอบรมความพรอมใหนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 11 - 26
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3.

4.

5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได

รวม 100,000                                                          100,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษา/สหกิจศึกษา

34,500                    34,500                   

 สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับ
นักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

1,000                      1,000                     

 ฝกอบรมความพรอมใหนักศึกษากอนฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

30,000                    30,000                   

 ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ/
สหกิจศึกษา

34,500                    34,500                   

2. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา จํานวน  360 คน 360

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 100,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. นักศึกษาฝกประสบการณสหกิจศึกษา จํานวน  40 คน 40

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    

2. 17,250    17,250    

3. 17,250    17,250    

4. 500        500        

5.
                 30,000                     35,000                    35,000    

30,000                         35,000                        35,000                        
100,000                                                                                                    

 ฝกอบรมความพรอมใหนักศึกษากอนฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

 ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษา/สหกิจศึกษา
 สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับ
นักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

รวม
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

24,000    
เปนเงิน 24,000  บาท

6,000      - คาจางทําเอกสาร 400 ชุดๆละ 15 บาท =    6,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400    
   = 14,400  บาท

20,000    - คาอาหารวาง 400ชุด ๆ ละ 25 บาท x  2 คร้ัง = 20,000 
100        - คาวัสดุสํานักงาน  100  บาท

งบดําเนินการ 34,500                   
 - คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท x 2 คร้ัง

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

1. วางแผนดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
2.ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบกาณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
3. ประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย
คาวัสดุ

งบดําเนินการ 30,000                   
- คาวิทยากร 2 คนๆละ 20 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

1. สํารวจขอมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษาจากภาคเรียนที่ผานมา

2. นําปญหาและขอเสนอแนะมาจัดเปนหลักสูตรในการฝกอบรมใหกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
3.ดําเนินการฝกอบรมใหกับนักศึกษาประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ฝกอบรมความพรอมใหนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400    
   = 14,400  บาท

20,000    - คาอาหารวาง  400 ชุด ๆ ละ 25 บาท x  2  คร้ัง = 20,000
100        - คาวัสดุสํานักงาน  100  บาท

งบดําเนินการ 34,500                   
- คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ละ 600 บาท x 2 คร้ัง

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

1.. วางแผนดําเนินการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
2.ดําเนินการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบกาณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
3.ประเมินผลการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย
คาวัสดุ
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

500 บาท  เปนเงิน 1,000  บาท

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยรักเกียรติ  หงษทอง)
ตําแหนงหัวหนฝายฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

งบดําเนินการ 1,000                     
- คาจางเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 2  คร้ัง ๆ ละคาใชสอย

สํารวจความพึงพอใจสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

1.วางแผนดําเนินการสํารวจขอมูลความพึงพอใจสถานประกอบการท่ีรับนักฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
2.ดําเนินการเก็บขอมูลความพึงพอใจสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝกประสบกาณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
3.วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
4.สรุปรายงานผลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนากิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ...... 6.2................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .......3.2..........
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......1.3.............

คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสังคม ฝายกิจการนักศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการที่มีพันธกิจหลัก ไดแก งานแนะแนวการศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา งานสวัสดิการและทุนการศึกษา งานแนะแนวและสงเสริม
อาชีพ โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ดังนั้นเพื่อใหพันธกิจบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาขึ้น

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 11 - 27

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ ในปการศึกษา 2554
2. เพื่อพัฒนาสวัสดิการ และแนะแนวสงเสริมอาชีพใหแกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. เพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการใหมีประสิทธิภาพ

5.1 กิจกรรม......จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอคณะฯ...................................
5.2 กิจกรรม......ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 2554..................................................
5.3 กิจกรรม......จัดระบบสวัสดิการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ......................................................................................
5.4 กิจกรรม......อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา..............................................................
5.5 กิจกรรม......จัดตั้งชุมนุมคณะวิทยาการจัดการ.........................................................................................
5.6 กิจกรรม......สัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและศึกษาดูงาน..........................................................
5.7 กิจกรรม......จัดซื้อวัสดุสํานักงานสโมสรนักศึกษา........................................................................
5.8 กิจกรรม…...จัดกิจกรรม Thank you Party of Leaders 2011.......................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 11 - 27
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 จัดตั้งชุมนุมคณะวิทยาการจัดการ 20,000                     20,000                    
 สัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและศึกษาดูงาน 80,000                     80,000                    

 จัดระบบสวัสดิการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 20,000                     20,000                    
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา 80,000                     80,000                    

 จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอคณะฯ 160,000                   160,000                  
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ  2554 50,000                     50,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ระดับ 4

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 450,000           

สถาบันการศึกษาในเขต

จ.เพชรบุร ีจ.ประจวบฯ

จ.ชุมพร จ.ราชบุรี

3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนส่ือประชาสัมพันธการศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ 2 ชนิด
2. จํานวนสถาบันการศึกษาที่เขารับการแนะแนว รอยละ 80 ของ

6.
7. จัดซื้อวัสดุสํานักงานสโมสรนักศึกษา 30,000     30,000    
8 จัดกิจกรรม Thank you Party of Leaders 2011 10,000     10,000    

รวม 450,000                                                           450,000                      

 สัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและศึกษาดูงาน 80,000                     80,000                    
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 160,000   
2. 50,000    
3. 20,000     
4. 80,000    
5. 20,000     
6. 80,000    
7. จัดซื้อวัสดุสํานักงานสโมสรนักศึกษา 30,000     
8 จัดกิจกรรม Thank you Party of Leaders 2011 10,000    

                 230,000                    80,000                     140,000   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอคณะฯ

1. ประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาตอคณะวิทยาการจัดการ
2. ติดตอ ประสานงาน บริษัทรับทําสื่อประชาสัมพันธ
3. ดําเนินการออกแนะแนวการศึกษาตอ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม 230,000                        80,000                        140,000                      
450,000                                                                                                    

 จัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอคณะฯ
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ  2554
 จัดระบบสวัสดิการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา
 จัดตั้งชุมนุมคณะวิทยาการจัดการ
 สัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและศึกษาดูงาน

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

160,000     - คาจางทําโบรชัวรคณะฯ 3,000 เลมๆ 30 บาท

   - คาจางทําปากกาคณะฯ 5,000 ดามๆ ละ 8 บาท
     เปนเงิน 40,000 บาท
   - คาจางทําโปสเตอรคณะฯ 500 แผนๆละ 60 บาท
     เปนเงิน 30,000 บาท 

งบดําเนินการ 160,000                  

     เปนเงิน 90,000 บาท           

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

36,000      - คาอาหาร 1 ม้ือๆ ละ 60 บาท จํานวน 600 คน เปนเงิน 
    36,000 บาท

  เปนเงิน 12,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000      - คาแปนบาสเคลื่อนที่ 2 อัน ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน
งบดําเนินการ 20,000                    

    10,000 บาท

2.  ดําเนินการติดตอ ซื้อวัสดุอุปกรณสวัสดิการดานกีฬาตาง ๆ
3.  สรุปและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

  - คาวัสดุตกแตงสถานที่ 2,000 บาท

จัดระบบสวัสดิการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

1.  วางแผน

งบดําเนินการ 50,000                    

คาวัสดุ 14,000                      - คาจางทําคูมือนักศึกษา 600 เลมๆ ละ 20 บาท 

คาใชสอย

2. ดําเนินการปฐมนิเทศ
3. สรุปและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาการจัดการ 2554

1. ประชุมวางแผน

     

 - คาประตูฟุตบอลเคลื่อนที่ 2 อัน ๆ ละ 5,000 บาท
   เปนเงิน 10,000 บาท

    10,000 บาท
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

60,400       - คาเชารถบัส 1 คันๆละ 11,000 บาท 2 วัน เปนเงิน
    22,000 บาท
  - คาที่พัก 60 คนๆละ 1 คืนๆละ 300 บาท เปนเงิน 
    18,000 บาท
  - คาอาหาร 4 ม้ือๆละ 60 บาท จํานวน 60 คน เปนเงิน
    14,400 บาท
   - คาอาหารวาง 4 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 60 คน
     เปนเงิน 6,000 บาท
   - คาวัสดุใชในการอบรม 5,200 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ดําเนินการจัดตั้งชุมนุมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

    เปนเงิน 14,400 บาท

คาวัสดุ 5,200                     

จัดตั้งชุมนุมคณะวิทยาการจัดการ

1. ประชุมสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาแตละสาขาวิชาเพื่อวางแผนการจัดตั้งชุมนุม

งบดําเนินการ 80,000                    
คาตอบแทน 14,400                      - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท

คาใชสอย

1. ประชุมวางแผน เตรียมการ
2. ดําเนินการ ติดตอวิทยากร สถานที่ ผูเขาอบรม
3. สรุปและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา

    เปนเงิน 10,000 บาท
คาวัสดุ 10,000                      - คาวัสดุจัดกิจกรรมชุมนุม 10,000 บาท

งบดําเนินการ 20,000                    
คาใชสอย 10,000                      - คาอาหารวาง 2 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 200 คน 

3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

    เปนเงิน 44,000 บาท
  - คาอาหาร 7 ม้ือๆละ 60 บาท จํานวน 40 คน เปนเงิน
    16,800 บาท
  - คาอาหารวาง 3 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 40 คน
    เปนเงิน 3,000 บาท
  - คาที่พัก 2 คืนๆละ 200 บาท จํานวน 40 คน เปนเงิน
    16,000 บาท

 
9.7    กิจกรรม

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตามขั้นตอนระเบียบราชการ
3. สรุปและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 200                           - คากระดาษ A4 2 รีม ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 200 บาท

จัดซื้อวัสดุสํานักงานสโมสรนักศึกษา

1. ประชุมวางแผนความตองการใชวัสดุสํานักงาน

งบดําเนินการ 80,000                    
คาใชสอย 79,800                      - คาเชารถบัส 1 คันๆละ 11,000 บาท จํานวน 4 วัน

2. ดําเนินการสรุปผลรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและติดตอประสานงานสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาดูงาน
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สัมมนาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและศึกษาดูงาน

1. ประชุมวางแผนสรุปผลการดําเนินกิจกรรรมและการศึกษาดูงาน

งบดําเนินการ 30,000                    
คาวัสดุ 30,000                     - คาวัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

   เปนเงิน 4,500 บาท
 - คาอาหาร 1 ม้ือๆละ 60 บาท จํานวน 80 คน เปนเงิน
   4,800 บาท

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ 700                          - คาวัสดุจัดกิจกรรม 700 บาท

(อาจารยวัชระ   เวชประสิทธ์ิ)
      ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

งบดําเนินการ 10,000                    
คาใชสอย 9,300                      - คาเชาชุดการแสดง 15 ชุดๆละ 300 บาท 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรม Thank you Party of Leaders 2011

1..ประชุมวางแผนจัดงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี ......... 6.2.............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี .........2.8..........
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี .........1.3...........

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพนอกจากจะมีความรูความสามารถทางวิชาการแลวยังตองเปนผูท่ีมีความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจดวย 
การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาตนเองดานกีฬา สงเสริมสุขภาพ นันทนาการ รวมท้ังการมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีจะ
ชวยปลูกฝงใหบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการเปนผูท่ีมีความพรอมท้ังดานวิชาการ สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ีเพื่อใหสามารถเปน
บุคลากรท่ีดีของหนวยงาน สถานประกอบการ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการดานกีฬา นันทนาการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการบําเพ็ญ
    ประโยชนตอสวนรวม ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีแข็งแรง สมบูรณ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 13 - 28

2. เพื่อใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีแข็งแรง สมบูรณ
3. เพื่อใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปนผูมีน้ําใจนักกีฬา รูรักสามัคคี รูจักความเสียสละ สามารถปรับตัวเขากับสังคม
    และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดี

5.1 กิจกรรม........จัดแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรีนองพี่วิทยาการฯ
5.2 กิจกรรม........จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมสคร้ังท่ี 25
5.3 กิจกรรม........จัดประกวดการแสดงเชิงสรางสรรคและประกวด MG Freshy Boy & Girl 2011
5.4 กิจกรรม........จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
5.5 กิจกรรม........จัดคายอาสาวันเด็กแหงชาติ
5.6 กิจกรรม........จัดกิจกรรม ยิ้ม ไหว ทักทาย แตงกายถูกระเบียบ
5.7 กิจกรรม........จัดประกวด MG Singing Contest 
5.8 กิจกรรม........จัดประกวดสงดาวกาวสูฝน 2011

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 13 - 28
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3. 15,000    15,000    

4. 15,000    15,000    
5.
6. 10,000    10,000    
7. 10,000    10,000    
8. จัดประกวดสงดาวกาวสูฝน 2011

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

 จัดประกวด MG Singing Contest
40,000                    40,000                   

รวม 300,000                                                          300,000                      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 จัดประกวดการแสดงเชิงสรางสรรคและประกวด MG 
Freshy Boy & Girl 2011
 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 จัดคายอาสาวันเด็กแหงชาติ 10,000                    

 จัดแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรีนองพี่วิทยาการฯ 15,000                    

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

185,000                 

10,000                   
 จัดกิจกรรม ยิ้ม ไหว ทักทาย แตงกายถูกระเบียบ

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 300,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ระดับ 4

15,000                   
 จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมสคร้ังท่ี 25 185,000                   

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 15,000      
2. 185,000    
3.

15,000      

4. 15,000    
5. 10,000    
6. 10,000    
7. 10,000    
8. จัดประกวดสงดาวกาวสูฝน 2011 40,000    

                 85,000                                                                     

 จัดประกวด MG Singing Contest

รวม 85,000                                                            215,000                      
300,000                                                                                                    

 จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมสคร้ังท่ี 25
 จัดประกวดการแสดงเชิงสรางสรรคและประกวด MG 
Freshy Boy & Girl 2011
 จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 จัดคายอาสาวันเด็กแหงชาติ
 จัดกิจกรรม ยิ้ม ไหว ทักทาย แตงกายถูกระเบียบ

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรีนองพี่วิทยาการฯ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000     - คาอาหารวาง 1 มื้อๆละ 20 บาท จํานวน 500 คน

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

98,500     - คาเชาชุดเชียรลีดเดอร การแสดง 100 ชุดๆละ 300 บาท

 - คาเชาโครงเหล็กสแตนเชียร 4 วันๆละ 4,000 บาท 
   เปนเงิน 16,000 บาท
 - คาอาหารกลอง 3 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 700 คน
   เปนเงิน 52,500 บาท

86,500     - คาเสื้อผานักกีฬา 200 ชุดๆละ 200 บาท เปนเงิน
   40,000 บาท

งบดําเนินการ 185,000                  

    เปนเงิน 30,000 บาท
คาใชสอย

คาวัสดุ

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาวัสดุจัดกิจกรรม 5,000 บาท

จัดแขงขันกีฬาดอนขังใหญเกมสคร้ังท่ี 25

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

งบดําเนินการ 15,000                   

คาวัสดุ 5,000                     
   เปนเงิน 10,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรีนองพี่วิทยาการฯ

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

   40,000 บาท
 - คาเสื้อกีฬาอาจารยและเจาหนาท่ี 60 ตัวๆละ 200 บาท
   เปนเงิน 12,000 บาท
 - คาไมอัด 20 แผนๆละ 300 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 
 - คาสีน้ํา 20 กระปองๆละ 200 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
 - คาผา 50 เมตรๆละ150 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
 - คากระดาษส ี700 แผนๆละ 10 บาท เปนเงิน 7,000 บาท 
 - คาโฟม 50 แผนๆละ 200 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,000     - คาเชาชุดการแสดง 60 ชุดๆละ 200 บาท เปนเงิน 12,000
 - คาปายโฟม 1 ชุดๆละ 1,000 บาท
 - คาปายไวนิล 1 ชุดๆละ 1,000 บาท
 - คาของรางวัล 10 ช้ินๆละ 100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

   5,000 บาท
10,000     - คาอาหารวาง 1 มื้อๆละ 20 บาท จํานวน 500 คน

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

   เปนเงิน 10,000 บาท

จัดคายอาสาวันเด็กแหงชาติ

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

งบดําเนินการ 15,000                   
คาตอบแทน 5,000                      - คาตอบแทนวิทยากร 5 ชม.ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 

จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินการ 15,000                   

คาวัสดุ 3,000                     

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

จัดประกวดการแสดงเชิงสรางสรรคและประกวด MG Freshy Boy & Girl 2011

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

คาใชสอย

   3,600 บาท
คาวัสดุ 6,400                      - คาวัสดุจัดกิจกรรมวันเด็ก 6,400 บาท

งบดําเนินการ 10,000                   
คาใชสอย 3,600                      - คาอาหาร 1 มื้อๆละ 60 บาท จํานวน 60 คน เปนเงิน

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในชุมชน
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
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9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

   แตงกายถูกระเบียบ 20 ช้ิน ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

6,000       - คาเชาชุดเสื้อผา 20 ชุดๆ ละ 300 บาท 

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9.8   กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

   เปนเงินจํานวน 6,000 บาท

งบดําเนินการ 10,000                   
คาใชสอย 4,000                      - คาเชาเคร่ืองเสียง 1 คร้ัง เปนเงิน 4,000 บาท

จัดประกวดสงดาวกาวสูฝน 2011

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

   10,000 บาท

จัดประกวด MG Singing Contest 

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

งบดําเนินการ 10,000                   
คาใชสอย 10,000                    - คาจางทําสื่อประชาสัมพันธรณรงค ยิ้ม ไหว ทักทาย

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรม ยิ้ม ไหว ทักทาย แตงกายถูกระเบียบ

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

30,000     - คาอาหาร 1 มื้อๆละ 60 บาท จํานวน 500 คน

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยวัชระ   เวชประสิทธิ์)
      ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 40,000                   

คาใชสอย 10,000                    - คาจางวงดนตรี 1 คร้ัง ๆ เปนเงิน 10,000 บาท

   เปนเงินจํานวน 30,000 บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .........6.2.............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .........3.2.............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่.......... 3.1.............

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่เคยอุดมสมบูรณ ทําใหเกิดผลกระทบตอโลก
สังเกตไดจากปรากฎการณทางธรรมชาติทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงไปจนสงผลตอวิถีชีวิตของมนุษย องคกรและหนวยงานตาง ๆ จึงได
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม คณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นวานักศึกษาซึ่งเปนเยาวชนรุนใหมควรใหความ
ตระหนักตอปญหาดังกลาว และรวมกันแกไขปญหาดวยการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตาง ๆ อยางจริงจัง

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0501 - 11 - 29

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสรางความตระหนักดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
3. เพื่อใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

5.1 กิจกรรม...........จัดกิจกรรม MG Big Cleaning Day 2010...........................................................................................
5.2 กิจกรรม...........จัดกิจกรรม MG รักษโลก................................................................................................................

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0501 - 11 - 29
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 20,000                                                             20,000                        

 จัดกิจกรรม MG Big Cleaning Day 2010 10,000                     10,000                    
 จัดกิจกรรม MG รักษโลก 10,000                     10,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ระดับ 4

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    
2. 10,000     

                 10,000                      10,000                                     
10,000                          10,000                                                           

20,000                                                                                                      

 จัดกิจกรรม MG Big Cleaning Day 2010
 จัดกิจกรรม MG รักษโลก

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,500       - คาอาหารกลอง 1 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 300 คน 

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,500       - คาอาหารกลอง 1 ม้ือๆละ 25 บาท จํานวน 300 คน 

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 10,000                    

 - คาวัสดุจัดกิจกรรม 2,500 บาท

คาใชสอย
   เปนเงิน 7,500 บาท

คาวัสดุ 2,500                     

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 2,500                      - คาวัสดุจัดกิจกรรม 2,500 บาท

จัดกิจกรรม MG รักษโลก

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

งบดําเนินการ 10,000                    

   เปนเงิน 7,500 บาท

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดกิจกรรม MG Big Cleaning Day 2010

...............................................

ผูเสนอโครงการ

(นายวัชระ   เวชประสิทธ์ิ)
      ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(รองศาสตราจารยพินันทร  คงคาเพชร) (.............................................................)
        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีจํานวนโครงการท้ังหมด  35  โครงการ
- คณะไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ครบทุกโครงการ

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
- มีการปรับปรุงงานโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรคณะและมหาวิทยาลัย
- มีขอเสนอแนะและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม  ดานการประกันคุณภาพ และบริหารจัดการความรูพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  และสายสนับสนุน  Knowledge Management (KM) ซึ่งแยกจากโครงการบริหารสํานักงานคณบด ี
- พิจารณาโครงการเกี่ยวกับเสริมสรางอัตลักษณของคณะ ใหเกิดการดําเนินการไปสูอัตลักษณท่ีกําหนด

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************

1



3. วิสัยทัศน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมุงผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีใหมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

บริการวิชาการแกสังคม และคนควาวิจัย เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและตอบสนองความตองการของสังคม

4. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการศึกษาวิทยาศาสตรท่ีมีความรูคูคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาองคความรู สรางมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สืบสานโครงการพระราชดําริ ถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ีไดมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีธรรมาภิบาล

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
1. ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ประเทศชาติ และภาวะการมีงานทํา
1.2 พัฒนากระบวนการผลิตและสงเสริมพัฒนากระบวนการผลิตครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  และบุคลากรทางวิทยาศาสตร
1.3 ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
1.4 จัดทําแผนกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสาขาวิชาและแผนพัฒนาดานอื่นๆ  ของคณะท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.5 จัดหาและพัฒนาอาจารย เจาหนาท่ี ท้ังการศึกษาตอฝกอบรม ดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อสรางมาตรฐานและคุณภาพบุคลากร
1.6 สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา(Co-operative Education)สงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณทํางานกับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ฯลฯ
1.7 สนับสนุนใหกิจการนักศึกษาเปนศูนยกิจกรรมและบริการสําหรับนักศึกษา
1.8 สงเสริมสนับสนุนสัดสวนอาจารย  พนักงานอาจารยระดับปริญญาโท :  เอก  และสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย :  
     รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย และจัดหาอาจารยภายนอก  
2. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู
2.1 สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู และเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน
2.2 สนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
2.3 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชประโยชน ตีพิมพเผยแพรและสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่นๆ 
     ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
3. ยุทธศาสตรการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1  สนับสนุนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
3.2  พัฒนากําลังคนทุกระดับใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ภูมิภาคและประเทศ
3.3  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาความรูโดยใชฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.4  สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรในคณะไดเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3.5  สนับสนุนศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตเพี่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร  และรองรับการทําวิจัยของนักศึกษา  
      อาจารยและบริการชุมชน
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและภูมิสถาปตย
4.1 ดําเนินการบริหารจัดการตามระบบบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
4.2 สรางความเขมแข็งของสาขาวิชาและคณะ  เพื่อรองรับในการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองความตองการของยุทธศาสตรตามวาระแหงชาติ
4.3 พัฒนางาน  ICT และจัดใหมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
4.4 สรางฐานขอมูลวิจัยท่ีทันสมัย เพื่อเปนท่ีเก็บองคความรู  การสืบคนและเผยแพร
4.5 ใชระบบการจัดการเรียนรูมาพัฒนาบุคลากร  และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4.6 จัดต้ังหนวยชวยการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนชวยเหลือเตรียมความพรอมนักศึกษาในการเรียนและศึกษาดวยตนเอง
4.7 ประยุกตและนําระบบประกันคุณภาพ   มาตรฐาน ก.พ.ร.  มาบูรณาการใชกับการบริหารจัดการงานปกติ
4.8 มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ  การพัฒนาอยางเปนระบบและ  สงเสริมใหบุคลากรนํามาปฏิบัติ
     ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
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4.9 สนับสนุนการดําเนินงานเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
4.10 สนับสนุนแตละสาขาวิชาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
4.11 พัฒนาภูมิสถาปตยใหโดดเดน  สวยงาม  สะอาดรมร่ืน  เอื้อตอการเรียนการสอนท่ีมีความสุข 
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที ่3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา คูคุณธรรม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ 1.1 ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู เทคโนโลยีและการศึกษาวิทยาศาสตรที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม ความรูคูคุณธรรม และมีคุณภาพตาม
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต มาตรฐานสากล
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน

    รูปแบบที่หลากหลาย
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน

นโยบายที ่6 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัย ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม ความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ เพ่ือสรางองคความรู
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย 2.1 มีงานวิจัยและพัฒนาองคความรู
   พระราชดําร ิการวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ
    การแขงขันของประเทศ

   พ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยข้ัน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที ่3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรที ่3 การบริการวิชาการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา และภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถ่ิน n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.1 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและ
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ถายทอดความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ 3.2 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ ภูมิปญญาทองถิ่น
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 3.3 สงเสริมและสืบสานโครงการพระราชดําริ
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได

    อยางย่ังยืน และเผยแพรสูสากล
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น

ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาระบบการจัดการ
บริหารจัดการที่ดี และภูมิสถาปตย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม 4.1 มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 4.2 มีระบบบริหารจัดการทั่วทั้งองคกรโดย
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได ใชหลักการธรรมาภิบาล
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน 4.3 มีการจัดการภูมิสถาปตยที่เอ้ือตอ
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน

   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   คานิยมที่ดีงาม
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากข้ึน

นโยบายที ่8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.4

ยุทธศาสตรหนวยงานแผนบริหารราชการแผนดิน
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5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม นักศึกษาชั้นปที ่2-4
วิทยาศาตรส่ิงแวดลอม กิจกรรมในโครงการ

2. ความพึงพอใจในการเขารวม ระดับคะแนน 3.5
กิจกรรม
3. ความรูที่ไดรับหลังจากเขา รอยละ 75
รวมกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน

2. การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม 300
กิจกรรมในโครงการ
2. ความพึงพอใจในการเขารวม ระดับคะแนน 3.5
กิจกรรม
3. ความรูที่ไดรับหลังจากเขา รอยละ 75
รวมกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน

3. การจัดการเรียนการสอนดานฟสิกส 1. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ ส่ือพรอมใชงาน
และวิทยาศาสตรทั่วไป ที่เหมาะสมและอยูในสภาพ

พรอมใชตลอดเวลา
2. จัดอบรมศึกษาดูงานให อยางนอย 2 คร้ัง/
นักศึกษาและบุคลากร ภาคเรียน
3. นักศึกษาที่เรียนวิชาฟสิกส 300 คน
เปนวิชาพื้นฐานและนักศึกษา
วิชาเอก
4. บริการวิชาการแกชุมชน 3 คร้ัง/ป

4. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม มากกวารอยละ 75
คณิตศาสตรสถิติ กิจกรรมในโครงการ

2. ความพึงพอใจในการเขา ระดับคะแนน 3.5
รวมกิจกรรม
3. ความรูที่ไดรับหลังจาก มากกวารอยละ 75
เขารวมกิจกรรม

5. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา 1. นักศึกษามีความรูและทักษะ มากกวารอยละ 75
ผานเกณฑประเมินผลการเรียน
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ มากกวา 1 คร้ัง
(อบรม/ทัศนศึกษา)

6. การพัฒนาการเรียนสอนสาขาวิชาคหกรรม 1. วัสดุ การเรียนการสอน 50  รายการ
ศาสตร 2. นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม 100  คน 

และนิทรรศการ
3.นักศึกษาไดรับประสบการณ 50  คน
จากการศึกษาดูงาน

ยุทธศาสตร/แผนงาน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
8. การพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา 1.นักศึกษามีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90
สาธารณสุขศาสตร ในการทํากิจกรรม

2.นักศึกษามีความพึงพอใจใน ไมนอยกวารอยละ 80
กิจกรรม
3.นักศึกษาสามารถนําความรู ไมนอยกวารอยละ 75
ไปใชได
4. อาจารยในสาขาวิชามี ไมนอยกวารอยละ 80
ความพึงพอใจในการใชวัสดุ

9. พัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. อาจารยและนักศึกษามี ไมนอยกวารอยละ 70
ความพึงพอใจกับสภาพที่ไดรับ
การปรับปรุงที่เหมาะสม
2.จํานวนอาคารที่ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา 4 อาคาร

10.การประชาสัมพันธและการจัดการเรียน 1.  รอยละของนักศึกษาเขาศึกษา รอละ 75
การสอนนระดับบัณฑิตศึกษา ตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึน

2.  รอยละของจํานวนรายวิชาที่มี ไมนอยกวา
เอกสารประกอบการสอน หนังสือ รอยละ 3.50
 ตํารา ตอรายวิชาที่เปดสอน 
(5 ระดับ)
3. รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิต ไมนอยกวา
ของผูใชบัณฑิต (5 ระดับ) รอยละ 3.50

11. บริหารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 1.การจัดการเรียนการสอนเปน ระดับ 3
ไปอยางมีคุณภาพ มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกครบครัน
2.อาคารเรียนมีส่ิงแวดลอมที่ ระดับ 3
เอ้ือตอการเรียนการสอน
3.การบริหารจัดการสํานักงาน ระดับ 3
คณบดีมีความคลองตัวผลงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ระดับ 3
ระดับสูง

12. การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. จํานวนผูใชบริการ ไมนอยกวา 200 คน
ของศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศูนยวิทยาศาสตร

2. จํานวนผูใชบริการเคร่ืองมือ ไมนอยกวา 100 คน

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1.ประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ 1. งานของคณะมีการบริหาร รอยละ 70
   การศึกษา จัดการที่เปนระบบคุณภาพ  

สามารถตอบสนองตอตัวชี้วัด
งานประกันคุณภาพของ สกอ. 
 สมศ. และ กพร. ได 
2. บุคลากรมีความเขาใจ รอยละ 70
การจัดการงานเอกสาร ขอมูล 
สามารถบริหารจัดการใหเขากับ
งานปกติ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
3. บุคลากรเห็นถึงผลของ รอยละ 70
การจัดการงานตามระบบ
คุณภาพ สามารถจัดการงาน
ไดอยางตอเน่ืองย่ังยืน 
สามารถคิดสรางสรรค
ระบบงานเปนของตนเอง  
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. การจัดทํา SAR ของคณะ รอยละ 70
มีขอมูลอางอิงสนับสนุนที่
เปนจริงและมีความถูกตอง

2. บริหารจัดการความรูบุคลากร 1. วัดจากความพึงพอใจ ดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอการอบรม
  Knowledge Management (KM) 2. จํานวนผูเขารวมอบรม 15

3.บุคลากรมีการใหบริการที่ดี ระดับ 3
4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ระดับ 3
มีความพรอมในการจัด
การเรียนการสอน
5.องคกรเกิดทีมงานคุณภาพ ระดับ 3
มีการพัฒนางานโดยทุกคน
มีสวนรวม

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1. เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตามที่กิจกรรมกําหนด
   บัณฑิตที่พึงประสงค ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2. ระดับความพึงพอใจของผูเขา 3.51

รวมกิจกรรม
3. ระดับความรูที่ไดจากการอบรม 3.51
4. รอยละของจํานวนกิจกรรมที่ 75
เขารวม
5. ระดับความพึงพอใจของ 3.51
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

2. พัฒนาหลักสูตร 1. คณะมีหลักสูตรปรับปรุง 3  หลักสูตร
2. คณะมีหลักสูตรแพทยแผนไทย 1  หลักสูตร

3. งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ 1.มีครู  อาจารย นักศึกษา 1000
ประจําป  2554 สวนภูมิภาค นักเรียน  และผูสนใจเขาชมงาน
4. การพัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียน 1. อาจารยมีแฟมสะสมงาน รอยละ   75
เปนสําคัญ และจรรยาบรรณวิชาชีพ อยางนอยทานละ  1  รายวิชา

ตอภาคการศึกษา
2. มีคณะกรรมการดูแล  ติดตาม 45  คน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
อาจารยในคณะ  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
5. พัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร 1. จํานวนนักศึกษา 100 คน ไมนอยกวารอยละ 60

ไดรับความรูปรับพื้นฐาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 70
3. สาขาทุกสาขามีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 70
วัสดุการศึกษาประกอบการเรียน
การสอน
4. อาจารยและนักศึกษามีความ ไมนอยกวารอยละ 70
พึงพอใจในวัสดุการศึกษา
5. นักศึกษาเขาโครงการอบรม ไมนอยกวา 70 คน
ปรับพื้นฐาน
6. สาขามีวัสดุประกอบการเรียน ไมนอยกวา 5 สาขา
การสอนเพียงพอ
7.อาจารยและนักศึกษามีวัสดุ ไมนอยกวารอยละ 70
ในการเรียนการสอน

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล – – –

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1. โครงการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ 1.มีระบบฐานขอมูลการเงิน 1 ฐานขอมูล
และการส่ือสารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถใชงานในองคกร 

สามารถใชงานขอมูลได
ทุกหนวยงานในองคกร
2.มีระบบฐานขอมูลบุคลากร 1 ฐานขอมูล
ที่สามารถใชงานในองคกร 
สามารถใชงานขอมูลได
ทุกหนวยงานในองคกร
3.บุคคลากรที่เก่ียวของกับ ไมนอยกวารอยละ 70
การใชงานโปรแกรม 
มีความสามารถใชงานได
4.จํานวนผูเขาชมเว็บไซต ไมนอยกวารอยละ 40
ของคณะวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยีตอปการศึกษาเพิ่มข้ึน
5.จํานวนนักศึกษาคณะ ไมนอยกวารอยละ 30
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1. เสริมสรางอัตลักษณของคณะ 1.  อาจารย เจาหนาที ่ผูที่มารับ อาจารย 45 คน

ดานอาหารและสุขภาพ บริการ และนักศึกษา เจาหนาที ่21 คน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ไดรับบริการอาหารวาง 
และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
2. นักศึกษาไดรับความรูในการ  นักศึกษา 317 คน
จัดทําอาหารตามเมนูและให ผูมารับบริการ
บริการอยางถูกตอง

ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1.พัฒนาและบริหารงานวิจัยหรือ 1.ความพึงพอใจในการเขารวม ระดับดี
   งานสรางสรรค งานสรางสรรคคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรม

2. จํานวนผูเขารวมการอบรม 10 คน
3. จํานวนคร้ังที่มีผูไปนําเสนองาน 10 คร้ัง
วิจัยหรือไปอบรมหรือเขารวม
ประชุมวิชาการ
4.จํานวนงานวิจัยที่ไดตีพิมพ 2 เร่ือง

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค – – –

ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม – – –

2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม – – –

ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการที่ดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 1.พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 1.จํานวนบุคลากรเขารับการ 50 คน
   สายสนับสนุน และเทคโนโลยี อบรมสัมมนาประชุม

2.บุคลากรไดรับการพัฒนา 30 คน
โดยศึกษาดูงาน
3. บุคลากรมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 70
เขารับการอบรมสัมมนา ประชุม
4.บุคลากรมีควมาพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 70
ในการศึกษาดูงาน

3. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย – – –
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แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. พัฒนาอาคารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

423,000                                                                                                   103,000        320,000                             423,000     

จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 4 150,000                150,000  150,000    
จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 7 73,000                 73,000        73,000     
จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคารศูนย
วิทยาศาสตรฯ

130,000                30,000        100,000  130,000    

จัดจางปรับปรุงภายในอาคารคหกรรมศาสตร 70,000                 70,000   70,000     

2. พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

65,600                                                                                                     65,600                                                65,600       

กําหนดใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

50,000                 50,000        50,000     

จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณะ

15,600                 15,600        15,600     

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

3. พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรฯ 184,400                                                                                                   184,400                                              184,400     
ปรับปรุงหลักสูตรเกา 102,500                102,500       102,500    
จัดทําหลักสูตรแพทยแผนไทย 37,100                 37,100        37,100     
สํารวจการใชหลักสูตร   และจัดทําหลักสูตร
สายครุศาสตรและวิทยาศาสตร

44,800                 44,800        44,800     

4. สนับสนุนการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติประจําป  2554 สวนภูมิภาค

100,000                                                                                                   100,000                                              100,000     

จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 
  2554  สวนภูมิภาค

100,000                100,000       100,000    

5. เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

200,000                                                                                                   200,000                                              200,000     

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร

13,500                 13,500        13,500     

อบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 15,100                 15,100        15,100     

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกตใชการ
ประกันคุณภาพในการเรียนและชีวิตประจําวัน

10,000                 10,000        10,000     

 คายวิทยาศาสตรสัญจร  สอนนองอานหนังสือ 14,000                 14,000        14,000     

 แขงขันกีฬาดอนขังใหญ ป 2554 39,600                 39,600        39,600     
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

 จัดกิจกรรมตามรอยเทาพอในโครงการ
พระราชดําริ

10,000                 10,000        10,000     

 ปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2554 10,000                 10,000        10,000     
 อบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน 13,100                 13,100        13,100     

 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยที่
ปรึกษาของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

15,300                 15,300        15,300     

 จัดทําทะเบียนประวัติและใหบริการขาวสาร
แกศิษยเกา

10,000                 10,000        10,000     

 สงนักศึกษารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงาน
ตางๆ

25,000        25,000     

 จัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรฯ

24,400                 24,400        24,400     

6. พัฒนาการเรียนการสอนคณะ
วิทยาศาสตรฯ

463,100                    269,500                                          269,500                   193,600                                              193,600     

อบรมนักศึกษาวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร

53,000                 53,000        53,000     

อบรมนักศึกษาดานทักษะคอมพิวเตอร 20,000      20,000        20,000     

จัดหาวัสดุการศึกษา 390,100     269,500      269,500    120,600       120,600    
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

7. ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศและการ
ส่ือสารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

150,000                                                                                                   150,000                                              150,000     

พัฒนาระบบ web based application ของ
ระบบฐานขอมูลการเงินแทนที่ระบบงานเดิม

32,500                 32,500        32,500     

จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อใชงาน ใน
ลักษณะ web based application

10,000                 10,000        10,000     

ติดตั้งระบบฐานขอมูลการเงินและฐานขอมูล
บุคลากร และทําการอบรมการใชงานระบบ
ฐานขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ

2,500                   2,500          2,500       

ปรับปรุงเว็ปไซตของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5,000                   5,000          5,000       

ประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

100,000                100,000       100,000    

8. เสริมสรางอัตลักษณของคณะดานอาหาร
สูสากล

100,000                                                                                                   100,000                                              100,000     

กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธดานอาหาร 2,900                   2,900          2,900       
กิจกรรมสํารวจความตองการอาหารดาน
อาหารวางและเครื่องดื่มจากสาขาวิชาและ
คณะตางๆ

1,700                   1,700          1,700       

กิจกรรมจัดเมนูอาหารวางและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพสําหรับบริการและสราง Brand name

20,400                 20,400        20,400     
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

กิจกรรมนิทรรศการอาหารวางและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ พรอมทั้งเผยแพรผานทาง
เว็บไซต

10,000                 10,000        10,000     

กิจกรรมบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม 65,000                 65,000        65,000     
9. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

469,000                                                                                                   469,000                                              469,000     

อบรมสัมมนา ประชุม 350,000                350,000       350,000    
อบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทํางานของ
บุคลากรและศึกษาดูงาน

113,200                113,200       113,200    

อบรมภาวะผูนํา 5,800                   5,800          5,800       
10. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยา

ศาตรส่ิงแวดลอม
90,000                                                                                                     90,000                                                90,000       

ศึกษาดูงานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 17,000                 17,000        17,000     
อบรมการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก 16,800                 16,800        16,800     

อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 41,200                 41,200        41,200     
อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน

15,000                 15,000        15,000     
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

11. พัฒนาการเรียนสอนสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร

160,000                                                                                                   160,000                                              160,000     

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 70,000                 70,000        70,000     
จัดนิทรรศการเคกและของขวัญของฝาก 15,000                 15,000        15,000     
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 15,000                 15,000        15,000     

จัดการประกวดและแขงขันดานอาหาร 10,000                 10,000        10,000     
ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝกงาน 10,000                 10,000        10,000     

อบรมการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ 20,000                 20,000        20,000     
อบรมการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูชวย
กุก

20,000                 20,000        20,000     

12. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตรสถิติ

200,000                                                                                                   200,000                                              200,000     

จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ สําหรับ
อาจารยและนักศึกษา

51,400                 51,400        51,400     

ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร
และสถิติ

20,250                 20,250        20,250     

จัดอบรมเสริมความรูทางคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร

81,250                 81,250        81,250     

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขา
คณิตศาสตรและสถิติ

47,100                 47,100        47,100     
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

13. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 170,000                                                                                                   170,000                                              170,000     

จัดการเรียนการสอนดานเคมี 113,340                113,340       113,340    
อบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย 37,300                 37,300        37,300     

ศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมี 19,360                 19,360        19,360     
14. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดาน

ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
150,000                                                                                                   150,000                                              150,000     

จัดหาวัสด ุ จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน 90,000                 90,000        90,000     

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 30,000                 30,000        30,000     

ใหบริการวิชาการแกชุมชน 30,000                 30,000        30,000     
15. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา 230,000                                                                                                   230,000                                              230,000     

จัดหาวัสด ุสารเคมี ซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร 198,320                198,320       198,320    

อบรมความรูเสริมทักษะ/ศึกษาดูงานนอก
สถานที่

31,680                 31,680        31,680     
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

16. การพัฒนาการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

280,000                                                                                                   280,000                                              280,000     

ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข 85,520                 85,520        85,520     
อบรมการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 25,930                 25,930        25,930     
ผลิตสื่อทางดานสุขภาพ 46,150                 46,150        46,150     
 อบรมความเปนผูนําทางดานสุขภาพ 20,600                 20,600        20,600     
 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี

15,400                 15,400        15,400     

 ปฐมนิเทศนักศึกษา 193,600                37,200        193,600    
 สัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 24,000                 24,000        24,000     
 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 25,200                 25,200        25,200     

17. พัฒนาและบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

347,700                                                                                                   347,700                                              347,700     

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

20,000                 20,000        20,000     

ยกยองนักวิจัยดีเดนที่ไดตีพิมพผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค

23,500                 23,500        23,500     

สนับสนุนการไปเผยแพรงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค การรวมประชุม และอบรม

118,900                118,900       118,900    

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานวิจัย
และงานสรางสรรค

18,950                 18,950        18,950     

สรางหองสมุดวิจัยและงานสรางสรรค 68,000                 68,000        68,000     
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อนําไปสูการ
ใชประโยชน

46,710                 46,710        46,710     

รวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรคกับ
องคกรภายนอก

51,640                 51,640        51,640     

18. สนับสนุนบริหารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

410,500                    410,500                                          410,500                                                                                        

 ดําเนินการบริหารสํานักงานคณบดี 202,800     202,800      202,800               
จัดประชุมกรรมการบริหารคณะ 25,000      25,000       25,000                 
 จัดทํา/พิมพเอกสาร เอกสารการสอน 
ขอสอบ  ฯลฯ

65,500      65,500       65,500                 

ดูแลรักษาซอมแซม  อาคารสถานที่ วัสด ุ
อุปกรณ

105,000     105,000      105,000               

จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในคณะ 12,200      12,200       12,200                 

19. สนับสนุนการบริหารและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต

240,700                    240,700                                          240,700                                                                                        

ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร

200,000     200,000      200,000               

ดําเนินการบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรฯ 40,700      40,700       40,700                 
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

20. พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

89,500                                                                                                     89,500                                                89,500       

อบรมสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐาน/ตัว
บงชี้ ป 2554

25,000                 25,000        25,000     

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเอกสารตาม
ตัวบงชี้

24,500                 24,500        24,500     

อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา SAR คณะ 20,000                 20,000        20,000     

อบรมสรางความเขาใจความเชื่อมโยงของ 
แผนงานฯ

10,000                 10,000        10,000     

ประชุมจัดทํา Improvement Plan และสรุป
รายงาน

10,000                 10,000        10,000     

21. บริหารจัดการความรูบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Knowledge
 Management (KM)

50,000                                                                                                     50,000                                                50,000       

อบรมการเขียนบทความวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

12,500                 12,500        12,500     

อบรมเทคนิคที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานวิจัย 12,500                 12,500        12,500     

อบรมพัฒนาตนเองในสายงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ

10,000                 10,000        10,000     

ศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ
ไดรับรางวัลในการใหบริการ

15,000                 15,000        15,000     
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

22. สนับสนุนการประชาสัมพันธและการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

22,800                                                                                                     22,800                                                22,800       

ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

10,000                 10,000        10,000     

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 12,800                 12,800        12,800     
23. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาการสอนและทําผลงาน
ของครู

55,000                      55,000                                            55,000                                                                                          

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน 50,950      50,950       50,950                 
การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4,050        4,050         4,050                  

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน
โครงงานวิทยาศาสตรสําหรับครูสอน
วิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที ่4-6

43,000                      43,000                                            43,000                                                                                          

การบรรยายเชิงอภิปราย 22,200      22,200       22,200                 
การเขียนโครงงานวิทยาศาสตรและวิพากษ
โครงงาน

18,300      18,300       18,300      

การติดตามการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

2,500        2,500         2,500                  

25. โครงการอบรมการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา
ในโรงเรียน

50,000                      50,000                                            50,000                                                                                          

การบรรยายและการอภิปราย 15,000      15,000       15,000                 
ปฏิบัติการเขียนแผนสิ่งแวดลอมศึกษา 14,200      14,200       14,200      
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 20,000      20,000       20,000      
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

การติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 800          800           800                     
26. อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม

ผสมผสานในงานจัดดอกไมสด
45,000                      45,000                                            45,000                                                                                          

อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสาน
ในงานจัดดอกไมสด

43,580      43,580       43,580                 

ติดตามหลังโครงการ 1,420        1,420         1,420       
27. อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทยและขนม

ไทยใสไอเดีย
45,000                      45,000                                            45,000                                                                                          

อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารและขนมไทยใสไอ
เดีย

43,000      43,000       43,000                 

ติดตามหลังโครงการ 2,000        2,000         2,000       
28. การอนุรักษอาหารพ้ืนเมืองเพชรบุร ี" ขาว

เกรียบงา ' ใหกับครูกลุมสาระการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี จ. เพชรบุรี

27,000                      27,000                                            27,000                                                                                          

การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาว
เกรียบงา"

25,000      25,000       25,000                 

การติดตามหลังโครงการ 2,000        2,000         2,000       
29. เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับ

ประถมศึกษา
55,000                      55,000                                            55,000                                                                                          

เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา

50,200      50,200       50,200                 

ติดตามหลังโครงการ 4,800        4,800         4,800       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

30. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางส่ือการ
เรียนการสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร
 Adobe Flash

47,000                      47,000                                            47,000                                                                                          

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการ
เรียนการสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร 
Adobe Flash

45,500      45,500       45,500                 

ติดตามโครงการและเผยแพรชิ้นงาน ผาน
เว็บไซต

1,500        1,500         1,500       

31. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางส่ือการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใช
ซอฟตแวร The Geometer's Sketchpad

60,000                      60,000                                            60,000                                                                                          

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชซอฟตแวร 
The Geometer's Sketchpad และติดตาม
โครงการ การนําความรูไปใชงาน หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ

60,000      60,000       60,000                 

32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การ
เตรียมสารละลาย

40,000                      40,000                                            40,000                                                                                          

การบรรยาย เรื่อง หนวยความเขมขนและ
เทคนิคการเตรียมสารละลาย

11,600      11,600       11,600                 

ปฏิบัติการการเตรียมสารละลาย 28,100      28,100       28,100      
การติดตามผลการนําความรูไปใช 300          300           300          
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

33. โครงการผลิตส่ือสําหรับการสอน
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา

60,000                      60,000                                            60,000                                                                                          

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสําหรับการ
สอนวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา

50,000      50,000       50,000                 

ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

10,000      10,000       10,000      

34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรทองถิ่น

62,100                      62,100                                            62,100                                                                                          

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรทองถิ่น

47,000      47,000       47,000                 

ติดตามผลการเขียนหัวขอวิจัยวิทยาศาสตร
ทองถิ่น

15,100      15,100       15,100      

35.  โครงการอบรมการสรางเครื่องบินจําลอง
และวิทยุบังคับข้ันพ้ืนฐาน

95,000                      95,000                                            95,000                                                                                          

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางเครื่องบิน
จําลองและวิทยุบังคับ

73,000      73,000       73,000                 

 การประเมินผล จัดการแขงขัน เพื่อติดตาม
ผลการพัฒนาตอยอด การพัฒนาตอยอดและ
การประยุกตใชงาน

22,000      22,000       22,000      

36.  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
เบ้ืองตน

42,000                      42,000                                            42,000                                                                                          

 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
เบ้ืองตน

40,500      40,500       40,500                 
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

1,500        1,500         1,500       

37.  อบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทาง
เคมีและชีวภาพสําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษา

42,000                      42,000                                            42,000                                                                                          

 อบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทาง
เคมีและชีวภาพ

41,000      41,000       41,000                 

 การติดตามการนําความรูจากการอบรมไป
ใชประโยชน

1,000        1,000         1,000       

38.  การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวม
โดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
รุนที่ 2

60,000                      60,000                                            60,000                                                                                          

 การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รุนที่ 2

59,000      59,000       59,000                 

 การติดตามการนําความรูไปใชเม่ือสิ้นสุด
โครงการ

1,000        1,000         1,000       

39.  อบรมเบเกอรี่เพ่ือการประกอบอาชีพ
ใหกับกลุมแมบานนาพันสาม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

45,000                      45,000                                            45,000                                                                                          

 อบรมเบเกอรี่เพื่อประกอบอาชีพ 43,200      43,200       43,200                 
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

1,800        1,800         1,800       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

40.  อบรมอาหารเพ่ือการประกอบอาชีพ
ใหกับกลุมแมบานโพไรหวาน อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

45,000                      45,000                                            45,000                                                                                          

 อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟาเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

43,200      43,200       43,200                 

 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

1,800        1,800         1,800       

41.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาหารสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ

20,000                      20,000                                            20,000                                                                                          

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาหารสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ

19,000      19,000       19,000                 

 การติดตามการนําความรูจากการอบรมไป
ใชประโยชน

1,000        1,000         1,000       

42.  โครงการชุมชนตนแบบการสรางเสริม
สุขภาพของสาขาสาธารณสุขศาสตร

55,000                      55,000                                            55,000                                                                                          

 เสริมสรางสุขภาพผูปวยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส 23,250      23,250       23,250                 

 รวมสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในชุมชน

12,250      12,250       12,250      

 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 14,700      14,700       14,700                 
 ติดตามผลการนําความรูไปใช 4,800        4,800         4,800       
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รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

43.  การสงเสริมภาวะโภชนาการในชุมชนนา
วุง

70,000                      70,000                                            70,000                                                                                          

 ประเมินภาวะโภชนาการทางกายภาพและ
ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน

14,000      14,000       14,000                 

 ใหความรูเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตอง 15,000      15,000       15,000      

 สาธิตการออกําลังกาย 15,000       
  การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 24,000      24,000       24,000                 
 ติดตามผลการนําความรูไปใช 2,000        2,000         2,000       

5,659,400                 1,983,800                                       1,983,800                3,355,600     320,000                             3,675,600  รวม
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แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. พัฒนาอาคารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

423,000                         180,000        180,000                         243,000        243,000                                                           

จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 4 150,000                                  150,000      150,000                    
จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 7 73,000        30,000        30,000        43,000        43,000                      
จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคารศูนย
วิทยาศาสตรฯ

130,000      100,000      100,000      30,000        30,000                      

จัดจางปรับปรุงภายในอาคารคหกรรมศาสตร 70,000        50,000        50,000        20,000        20,000                      

2. พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

65,600                           3,000            3,000                             35,000          35,000                           27,600          27,600          

กําหนดใหอาจารยจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

50,000                      30,000        30,000        20,000        20,000        

จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณะ

15,600        3,000          3,000          5,000          5,000          7,600          7,600          

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

3. พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรฯ 184,400                         60,000          60,000                           79,000          79,000                           45,400          45,400          
ปรับปรุงหลักสูตรเกา 102,500      20,000        20,000        51,900        51,900        30,600        30,600        
จัดทําหลักสูตรแพทยแผนไทย 37,100        30,000        30,000        7,100          7,100                        
สํารวจการใชหลักสูตร   และจัดทําหลักสูตร
สายครุศาสตรและวิทยาศาสตร

44,800        10,000        10,000        20,000        20,000        14,800        14,800        

4. สนับสนุนการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติประจําป  2554 สวนภูมิภาค

100,000                                                                                                                               100,000        100,000        

จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 
  2554  สวนภูมิภาค

100,000                                  100,000      100,000      

5. เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

200,000                         68,800          68,800                           45,600          45,600                           85,600          85,600          

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร

13,500        13,500        13,500                                    

อบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 15,100                      15,100        15,100                      
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกตใชการ
ประกันคุณภาพในการเรียนและชีวิตประจําวัน

10,000                      10,000        10,000                      

คายวิทยาศาสตรสัญจร  สอนนองอานหนังสือ 14,000        14,000        14,000                                    

แขงขันกีฬาดอนขังใหญ ป 2554 39,600                                    39,600        39,600        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

จัดกิจกรรมตามรอยเทาพอในโครงการ
พระราชดําริ

10,000                                    10,000        10,000        

ปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2554 10,000                                    10,000        10,000        
อบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน 13,100                      13,100        13,100                      
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยท่ีปรึกษา
ของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15,300        15,300        15,300                                    

จัดทําทะเบียนประวัติและใหบริการขาวสาร
แกศิษยเกา

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

สงนักศึกษารวมกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงาน
ตางๆ

25,000        10,000        10,000        5,000          5,000          10,000        10,000        

จัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ 24,400        11,000        11,000        2,400          2,400          11,000        11,000        

6. พัฒนาการเรียนการสอนคณะ
วิทยาศาสตรฯ

463,100        134,750                         134,750        134,750                         134,750                         193,600        193,600        

อบรมนักศึกษาวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร

53,000                                    53,000        53,000        

อบรมนักศึกษาดานทักษะคอมพิวเตอร 20,000        20,000        20,000        
จัดหาวัสดุการศึกษา 390,100      134,750      134,750      134,750      134,750      120,600      120,600      
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7. ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศและการ
ส่ือสารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

150,000                         16,000          16,000                           62,400          62,400                           71,600          71,600          

พัฒนาระบบ web based application ของ
ระบบฐานขอมูลการเงินแทนท่ีระบบงานเดิม

32,500        10,000        10,000        10,000        10,000        12,500        12,500        

จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อใชงาน ใน
ลักษณะ web based application

10,000        3,500          3,500          5,000          5,000          1,500          1,500          

ติดตั้งระบบฐานขอมูลการเงินและฐานขอมูล
บุคลากร และทําการอบรมการใชงานระบบ
ฐานขอมูลแกผูท่ีเกี่ยวของ

2,500                                      2,500          2,500          

ปรับปรุงเว็ปไซตของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5,000          2,500          2,500          2,500          2,500                        

ประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

100,000                    44,900        44,900        55,100        55,100        

8. เสริมสรางอัตลักษณของคณะดานอาหาร
สูสากล

100,000                         4,600            4,600                             95,400          95,400                                                             

กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธดานอาหาร 2,900          2,900          2,900                                      
กิจกรรมสํารวจความตองการอาหารดาน 1,700          1,700          1,700                                      
กิจกรรมจัดเมนูอาหารวางและเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพสําหรับบริการและสราง Brand name

20,400                      20,400        20,400                      
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กิจกรรมนิทรรศการอาหารวางและเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพ พรอมท้ังเผยแพรผานทางเว็บไซต

10,000                      10,000        10,000                      

กิจกรรมบริการอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 65,000                      65,000        65,000                      
9. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

469,000                         110,800        110,800                         253,200        253,200                         105,000        105,000        

อบรมสัมมนา ประชุม 350,000      105,000      105,000      140,000      140,000      105,000      105,000      
อบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทํางานของ
บุคลากรและศึกษาดูงาน

113,200                    113,200      113,200                    

อบรมภาวะผูนํา 5,800          5,800          5,800                                      
10. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยา

ศาตรส่ิงแวดลอม
90,000                           32,000          32,000                           41,200          41,200                           16,800          16,800          

ศึกษาดูงานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 17,000        17,000        17,000                                    
อบรมการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก 16,800                                    16,800        16,800        

อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 41,200                      41,200        41,200                      
อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน

15,000        15,000        15,000                                    
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11. พัฒนาการเรียนสอนสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร

160,000                         105,000        105,000                         35,000          35,000                           20,000          20,000          

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 70,000        70,000        70,000                                    
จัดนิทรรศการเคกและของขวัญของฝาก 15,000        15,000        15,000                                    
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 15,000                      15,000        15,000                      
จัดการประกวดและแขงขันดานอาหาร 10,000        10,000        10,000                                    
ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝกงาน 10,000        10,000        10,000                                    

อบรมการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ 20,000                                    20,000        20,000        
อบรมการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูชวย
กุก

20,000                      20,000        20,000                      

12. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตรสถิติ

200,000                         33,300          33,300                           128,910        128,910                         37,790          37,790          

จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ สําหรับ
อาจารยและนักศึกษา

51,400        12,850        12,850        20,560        20,560        17,990        17,990        

ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร
และสถิติ

20,250                      20,250        20,250                      

จัดอบรมเสริมความรูทางคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร

81,250        11,450        11,450        62,000        62,000        7,800          7,800          

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร
และสถิติ

47,100        9,000          9,000          26,100        26,100        12,000        12,000        
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13. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 170,000                         40,000          40,000                           40,000          40,000                           90,000          90,000          
จัดการเรียนการสอนดานเคมี 113,340      40,000        40,000        40,000        40,000        33,340        33,340        
อบรมการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย 37,300                                    37,300        37,300        

ศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมี 19,360                                    19,360        19,360        
14. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดาน

ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
150,000                         45,000          45,000                           60,000          60,000                           45,000          45,000          

จัดหาวัสดุ  จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน 90,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 30,000                      15,000        15,000        15,000        15,000        

ใหบริการวิชาการแกชุมชน 30,000        15,000        15,000        15,000        15,000                      
15. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา 230,000                         82,800          82,800                           63,680          63,680                           83,520          83,520          

จัดหาวัสดุ สารเคมี ซอมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 198,320      75,800        75,800        46,000        46,000        76,520        76,520        

อบรมความรูเสริมทักษะ/ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี

31,680        7,000          7,000          17,680        17,680        7,000          7,000          

16. การพัฒนาการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

280,000                         176,040        176,040                         67,180          67,180                           36,780          36,780          

ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข 85,520        42,760        42,760        21,380        21,380        21,380        21,380        
อบรมการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 25,930        25,930        25,930                                    
ผลิตสื่อทางดานสุขภาพ 46,150        46,150        46,150                                    
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อบรมความเปนผูนําทางดานสุขภาพ 20,600                      20,600        20,600                      
ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี

15,400                                    15,400        15,400        

ปฐมนิเทศนักศึกษา 37,200        37,200        37,200                                    
สัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 24,000        24,000        24,000                                    
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 25,200                      25,200        25,200                      

17. พัฒนาและบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

347,700                         88,000          88,000                           124,950        124,950                         134,750        134,750        

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

20,000        8,000          8,000          6,000          6,000          6,000          6,000          

ยกยองนักวิจัยดีเดนท่ีไดตีพิมพผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค

23,500                                    23,500        23,500        

สนับสนุนการไปเผยแพรงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค การรวมประชุม และอบรม

118,900      40,000        40,000        40,000        40,000        38,900        38,900        

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานวิจัย
และงานสรางสรรค

18,950                      18,950        18,950                      

สรางหองสมุดวิจัยและงานสรางสรรค 68,000        25,000        25,000        25,000        25,000        18,000        18,000        
ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อนําไปสูการใช
ประโยชน

46,710        15,000        15,000        15,000        15,000        16,710        16,710        

รวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรคกับ
องคกรภายนอก

51,640                      20,000        20,000        31,640        31,640        
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18. สนับสนุนบริหารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

410,500        139,700                         139,700        135,600                         135,600        135,200                         135,200        

 ดําเนินการบริหารสํานักงานคณบดี 202,800      67,600        67,600        67,600        67,600        67,600        67,600        
จัดประชุมกรรมการบริหารคณะ 25,000        8,000          8,000          8,000          8,000          9,000          9,000          
 จัดทํา/พิมพเอกสาร เอกสารการสอน ขอสอบ
  ฯลฯ

65,500        25,000        25,000        20,000        20,000        20,500        20,500        

ดูแลรักษาซอมแซม  อาคารสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ

105,000      35,000        35,000        35,000        35,000        35,000        35,000        

จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในคณะ 12,200        4,100          4,100          5,000          5,000          3,100          3,100          
19. สนับสนุนการบริหารและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต

240,700        80,000                           80,000          80,000                           80,000          80,700                           80,700          

ซอมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร

200,000      70,000        70,000        70,000        70,000        60,000        60,000        

ดําเนินการบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรฯ 40,700        10,000        10,000        10,000        10,000        20,700        20,700        

20. พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

89,500                           44,500          44,500                           25,000          25,000                           20,000          20,000          

อบรมสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐาน/ตัว
บงชี้ ป 2554

25,000                      25,000        25,000                      

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเอกสารตาม
ตัวบงชี้

24,500        24,500        24,500                                    
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อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา SAR คณะ 20,000                                    20,000        20,000        

อบรมสรางความเขาใจความเชื่อมโยงของ 
แผนงานฯ

10,000        10,000        10,000                                    

ประชุมจัดทํา Improvement Plan และสรุป
รายงาน

10,000        10,000        10,000                                    

21. บริหารจัดการความรูบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Knowledge
 Management (KM)

50,000                           12,500          12,500                           37,500          37,500                                                             

อบรมการเขียนบทความวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

12,500        12,500        12,500                                    

อบรมเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนางานวิจัย 12,500                      12,500        12,500                      

อบรมพัฒนาตนเองในสายงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ

10,000                      10,000        10,000                      

ศึกษาดูงานหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จ
ไดรับรางวัลในการใหบริการ

15,000                      15,000        15,000                      

22. สนับสนุนการประชาสัมพันธและการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

22,800                           10,000          10,000                           12,800          12,800                                                             

ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

10,000        10,000        10,000                                    

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 12,800                                    12,800        12,800                                    
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23. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการสอนและทําผลงาน
ของครู

55,000                                                             50,950                           50,950          4,050                             4,050            

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน 50,950                      50,950        50,950                      

การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4,050                                      4,050          4,050          
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน

โครงงานวิทยาศาสตรสําหรับครูสอน
วิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6

43,000                                                                                                                43,000                           43,000          

การบรรยายเชิงอภิปราย 22,200                                    22,200        22,200        
การเขียนโครงงานวิทยาศาสตรและวิพากษ
โครงงาน

18,300                                    18,300        18,300        

การติดตามการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

2,500                                      2,500          2,500          

25. โครงการอบรมการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา
ในโรงเรียน

50,000                                                             49,200                           49,200          800                                800               

การบรรยายและการอภิปราย 15,000                      15,000        15,000                      
ปฏิบัติการเขียนแผนสิ่งแวดลอมศึกษา 14,200                      14,200        14,200                      
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 20,000                      20,000        20,000                      
การติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 800                                        800            800            
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

26. อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม
ผสมผสานในงานจัดดอกไมสด

45,000                                                             45,000                           45,000                                                             

อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสาน
ในงานจัดดอกไมสด

43,580                      43,580        43,580                      

ติดตามหลังโครงการ 1,420                        1,420          1,420                        
27. อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทยและขนม

ไทยใสไอเดีย
45,000                                                             45,000                           45,000                                                             

อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารและขนมไทยใสไอ
เดีย

43,000                      43,000        43,000                      

ติดตามหลังโครงการ 2,000                        2,000          2,000                        
28. การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาว

เกรียบงา ' ใหกับครูกลุมสาระการงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จ. เพชรบุรี

27,000                                                             25,000                           25,000          2,000                             2,000            

การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาว
เกรียบงา"

25,000                      25,000        25,000                      

การติดตามหลังโครงการ 2,000                                      2,000          2,000          
29. เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับ

ประถมศึกษา
55,000                                                             50,200                           50,200          4,800                             4,800            

เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา

50,200                      50,200        50,200                      

ติดตามหลังโครงการ 4,800                                      4,800          4,800          

35



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

30. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางส่ือการ
เรียนการสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร
 Adobe Flash

47,000                                                             47,000                           47,000                                                             

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการ
เรียนการสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร 
Adobe Flash

45,500                      45,500        45,500                      

ติดตามโครงการและเผยแพรชิ้นงาน ผาน
เว็บไซต

1,500                        1,500          1,500                        

31. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางส่ือการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใช
ซอฟตแวร The Geometer's Sketchpad

60,000                                                             60,000                           60,000                                                             

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชซอฟตแวร 
The Geometer's Sketchpad และติดตาม
โครงการ การนําความรูไปใชงาน หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ

60,000                      60,000        60,000                      

32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การ
เตรียมสารละลาย

40,000                                                             40,000                           40,000                                                             

การบรรยาย เร่ือง หนวยความเขมขนและ
เทคนิคการเตรียมสารละลาย

11,600                      11,600        11,600                      

ปฏิบัติการการเตรียมสารละลาย 28,100                      28,100        28,100                      
การติดตามผลการนําความรูไปใช 300                          300            300                          
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

33. โครงการผลิตส่ือสําหรับการสอน
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา

60,000                                                             60,000                           60,000                                                             

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสําหรับการ
สอนวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา

50,000                      50,000        50,000                      

ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

10,000                      10,000        10,000                      

34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรทองถิ่น

62,100                                                             62,100                           62,100                                                             

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรทองถิ่น

47,000                      47,000        47,000                      

ติดตามผลการเขียนหัวขอวิจัยวิทยาศาสตร
ทองถิ่น

15,100                      15,100        15,100                      

35. โครงการอบรมการสรางเครื่องบินจําลอง
และวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน

95,000                                                             95,000                           95,000                                                             

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางเคร่ืองบิน
จําลองและวิทยุบังคับ

73,000                      73,000        73,000                      

การประเมินผล จัดการแขงขัน เพื่อติดตาม
ผลการพัฒนาตอยอด การพัฒนาตอยอดและ
การประยุกตใชงาน

22,000                      22,000        22,000                      
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

36. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
เบื้องตน

42,000          11,000                           11,000          28,800                           28,800          2,200                             2,200            

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน 40,800        11,000        11,000        28,800        28,800        1,000          1,000          

ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

1,200                                      1,200          1,200          

37. อบรมการวิเคราะหคุณภาพนํ้าโดยวิธีทาง
เคมีและชีวภาพสําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษา

42,000                                                             41,000                           41,000          1,000                             1,000            

อบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทางเคมี
และชีวภาพ

41,000                      41,000        41,000                      

การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใช
ประโยชน

1,000                                      1,000          1,000          

38. การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดย
ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รุนที่
 2

60,000                                                             60,000                           60,000                                                             

การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รุนท่ี 2

59,000                      59,000        59,000                      

การติดตามการนําความรูไปใชเม่ือสิ้นสุด
โครงการ

1,000                        1,000          1,000                        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

39. อบรมเบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพ
ใหกับกลุมแมบานนาพันสาม อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

45,000                                                             43,200                           43,200          1,800                             1,800            

อบรมเบเกอร่ีเพื่อประกอบอาชีพ 43,200                      43,200        43,200                      
ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

1,800                                      1,800          1,800          

40. อบรมอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
ใหกับกลุมแมบานโพไรหวาน อ.เมือง จ.
เพชรบุรี

45,000                                                             43,200                           43,200          1,800                             1,800            

อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟาเพื่อการประกอบ
อาชีพ

43,200                      43,200        43,200                      

ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้น
โครงการ

1,800                                      1,800          1,800          

41. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาหารสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ

20,000                                                             19,000                           19,000          1,000                             1,000            

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ

19,000                      19,000        19,000                      

การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใช
ประโยชน

1,000                                      1,000          1,000          

42. โครงการชุมชนตนแบบการสรางเสริม
สุขภาพของสาขาสาธารณสุขศาสตร

55,000          23,250                           23,250          14,700                           14,700          17,050                           17,050          

เสริมสรางสุขภาพผูปวยเร้ือรัง ผูดอยโอกาส 23,250        23,250        23,250                                    
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวมสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในชุมชน

12,250                                    12,250        12,250        

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 14,700                      14,700        14,700                      
ติดตามผลการนําความรูไปใช 4,800                                      4,800          4,800          

43. การสงเสริมภาวะโภชนาการในชุมชนนาวุง 70,000                                                             70,000                           70,000                                                             

ประเมินภาวะโภชนาการทางกายภาพและ
ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน

14,000                      14,000        14,000                      

ใหความรูเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีถูกตอง 15,000                      15,000        15,000                      

สาธิตการออกําลังกาย 15,000                      15,000        15,000                      
 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 24,000                      24,000        24,000                      
ติดตามผลการนําความรูไปใช 2,000                        2,000          2,000                        

5,659,400     388,700        1,112,340     1,501,040     1,299,700     1,449,820     2,749,520     295,400        1,113,440     1,325,320     รวม
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1 พัฒนาอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
1-2-0601-11-01 423,000        

2 พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0601-13-02 65,600          

3 พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรฯ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0601-13-03 184,400        

4 สนับสนุนการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติประจําป  2554 สวนภูมิภาค

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0601-13-04 100,000        

5 เสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0601-13-05 200,000        

6 พัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรฯ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0601-13-06 193,600        

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

เทคโนโลยี
2-2-0601-11-21 269,500        

7 ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศและการส่ือสาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0601-15-07 105,100        

3-2-0601-12-22 44,900          
8 เสริมสรางอัตลักษณของคณะดานอาหารสูสากล จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

1-2-0601-16-08         100,000

9 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0601-42-09 469,000        
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

10 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาตร
ส่ิงแวดลอม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0603-11-10 90,000          

11 พัฒนาการเรียนสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0604-11-11         160,000

12 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร
สถิติ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0605-11-12         200,000

13 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0606-11-13 170,000        

14 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานฟสิกสและ
วิทยาศาสตรท่ัวไป

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0607-11-14 150,000        

15 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0608-11-15 230,000        

16 การพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0609-11-16         193,600

1-2-0609-13-17           86,4001-2-0609-13-17           86,400
17 พัฒนาและบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
1-5-0601-21-18         347,700

18 สนับสนุนบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2-2-0601-11-19         410,500

19 สนับสนุนการบริหารและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2-2-0611-11-20         240,700

20 พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3-2-0601-12-23           89,500
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

21 บริหารจัดการความรูบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  Knowledge Management (KM)

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3-2-0601-12-24 50,000          

22 สนับสนุนการประชาสัมพันธและการจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

6-2-0612-11-25 22,800          

23 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือ
พัฒนาการสอนและทําผลงานของครู

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-26 55,000          

24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตรสําหรับครูสอนวิทยาศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-27 43,000          

25 โครงการอบรมการสอนส่ิงแวดลอมศึกษาใน
โรงเรียน

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-28 50,000          

26 อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสานใน
งานจัดดอกไมสด

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-29 45,000          

27 อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทยและขนมไทยใสไอ บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-30 45,000          27 อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทยและขนมไทยใสไอ
เดีย

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-30 45,000          

28 การอนุรักษอาหารพ้ืนเมืองเพชรบุรี " ขาวเกรียบ
งา ' ใหกับครูกลุมสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี จ. เพชรบุรี

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-31 27,000          

29 เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-32 55,000          

30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางส่ือการเรียน
การสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร Adobe 
Flash

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-33 47,000          
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางส่ือการเรียน
การสอนคณิตศาสตรโดยใชซอฟตแวร The 
Geometer's Sketchpad

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-34 60,000          

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การเตรียม
สารละลาย

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-35 40,000          

33 โครงการผลิตส่ือสําหรับการสอนวิทยาศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษา

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-36 60,000          

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดานการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรทองถ่ิน

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-37 62,100          

35 โครงการอบรมการสรางเคร่ืองบินจําลองและวิทยุ
บังคับข้ันพ้ืนฐาน

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-38 95,000          

36 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-39 42,000          

37 อบรมการวิเคราะหคุณภาพนํ้าโดยวิธีทางเคมี
และชีวภาพสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-40 42,000          
และชีวภาพสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา

38 การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน รุนท่ี 2

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-41 60,000          

39 อบรมเบเกอร่ีเพ่ือการประกอบอาชีพใหกับกลุม
แมบานนาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-42 45,000          

40 อบรมอาหารเพ่ือการประกอบอาชีพใหกับกลุม
แมบานโพไรหวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-43 45,000          

41 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-44 20,000          
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

42 โครงการชุมชนตนแบบการสรางเสริมสุขภาพ
ของสาขาสาธารณสุขศาสตร

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-45 55,000          

43 การสงเสริมภาวะโภชนาการในชุมชนนาวุง บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0601-31-46 70,000          

รวม 1,983,800     3,675,600     
ยอดรวมทั้งหมด 5,659,400                              
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1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 19
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 7.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.5

 ดวยสภาพอาคารเรียนในสวนที่ควรปรับปรุงใหนาเรียนนาอยู ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ถาไดรับการปรับปรุงซอมแซมใหเกิด
ประโยชน อาคารเรียนจะมีบรรยากาศนาเรียนนาอยู เสริมสรางความสุขใหกับบุคลากรของคณะและนักศึกษา จึงสมควรไดรับการ
ปรับปรุง พัฒนาตอไป

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อเสริมสรางความพรอมในการเรียนการสอนของคณะ
3. เพื่อรักษาสภาพอาคารเรียนของคณะใหนาเรียนนาอยู

5.1 กิจกรรม.....จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 4
5.2 กิจกรรม.....จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 7
5.3 กิจกรรม......จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ
5.4 กิจกรรม......จัดจางปรับปรุงภายในอาคารคหกรรมศาสตร

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0601 - 11 - 01
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6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 150,000  
2. 30,000    43,000    
3. 100,000   30,000    
4. 30,000    40,000    

                160,000                  263,000                                

73,000                   
130,000                   

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 4

423,000                                                         423,000                     

 จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 7 73,000                    

รวม

ช่ือกิจกรรม

 จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 7

130,000                  จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

รวม 160,000                       263,000                                                       
423,000                                                                                                 

 จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ
 จัดจางปรับปรุงภายในอาคารคหกรรมศาสตร

70,000                     จัดจางปรับปรุงภายในอาคารคหกรรมศาสตร 70,000                   

แหลงงบประมาณ

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 423,000          

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม

( บาท)

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

จํานวนอาคารที่ไดรับการพัฒนา 4 อาคาร

อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจกับสภาพที่ไดรับการปรับปรุงที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 70

150,000                   
งบแผนดิน เงินรายได

 จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 4 150,000                 
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและส่ิงกอสราง
- จัดซื้อศาลาสําเร็จรูป 150,000 บ.

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ คาวัสดุ
- วัสดุปรับปรุงอาคาร 73,000 บ.

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ 30,000    
 - คาวัสดุงานปรับปรุง 30,000 บ.

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาจางทาสีอาคาร 100,000 บ.

2.ดําเนินงานตามแผนงาน
3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 7

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด

รายละเอียดคาใชจาย

73,000                         

150,000                   

73,000                     

จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด
2.ดําเนินงานตามแผนงาน
3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 4

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด
2.ดําเนินงานตามแผนงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบลงทุน 150,000                       

3.สรุปผลการดําเนินงาน

130,000                       

100,000                   คาที่ดินและส่ิงกอสราง

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

คาวัสดุ
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

70,000       
คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและส่ิงกอสราง

- ปรับปรุงหองน้ํานักศึกษาชาย-หญิง 40,000 บ.

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

จัดจางปรับปรุงภายในภายนอกอาคารคหกรรมศาสตร

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด
2.ดําเนินงานตามแผนงาน
3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- ปรับปรุงหองน้ําอาจารย 30,000 บ.

งบลงทุน
70,000                     
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แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง

1 จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคาร 4 150,000           - จัดซื้อศาลาสําเร็จรูป 3 หลัง x 50,000 บ. = 150,000 บ. เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
2 จัดจางปรับปรุงภายนอกศูนยวิทยาศาสตรฯ 100,000           - จางคาทาสีภายนอกอาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ เพื่อความสวยงามของอาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ

  2,500 ตร.ม. x  40 บ. = 100,000 บ.
3 จัดจางปรับปรุงภายในอาคารคหกรรมศาสคร 70,000 - หองน้ําอาจารย 30,000 บ. เพื่อปรับปรุงใหใชงานได

   กระเบ้ืองผนัง 16 ตร.ม. x 500 บ. = 8,000 บ.
   กระเบ้ืองพื้น 5 ตร.ม. x 420 บ. = 2,100 บ.
   เทพื้นปรับระดับ 5 ตร.ม. x 300 บ. = 1,500 บ.
   โถชักโครก 1 ชุด = 6,500 บ.
   อางลางหนา 1 ชุด = 5,000 บ.
   กระจกเงา 500 บ.
   ที่ใสกระดาษชําระ 400 บ.
   ทอ 4 นิ้ว 2 เสนพรอมของอ 4,000 บ.
   ประปา 4 จุด x 500 บ.= 2,000 บ.
- หองน้ํานักศึกษาชาย-หญิง 40,000 บ.
   กระเบ้ืองผนัง 24 ตร.ม. x 500 บ. = 12,000 บ.
   กระเบ้ืองพื้น 8 ตร.ม. x 420 บ. = 3,360 บ.
   เทพื้นปรับระดับ 8 ตร.ม. x 300 บ. = 2,400 บ.
   เปลี่ยนบานประตู PVC 2 ชุด x 2,500 = 5,000 บ.
   โถสวม 2 ชุด = 3,000 บ.

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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   อางลางหนา 2 ชุด x 4,000 = 8,000 บ.
   ประปา 8 จุด x 500 บ.= 4,000 บ.
   ทอ 4 นิ้ว 2 จุด x 500 บ. =  1,000 บ.
   กออิฐปดทอ 4 นิ้ว สูง 3 เมตร = 1,240 บ.

320,000              

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(ผูชวยศาสตราจารยจันทรวด ี ไทรทอง)
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งกอสรางใหม - ระบุรายละเอียดใหชัดเจนและตองแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การตอเติมปรับปรุงสิ่งกอสรางเดิม - ระบุรายละเอียดใหชัดเจนและตองแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ผานการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแลว

(อาจารยสุรชัย  ทรัพยเพิ่ม)
ผูชวยอธิการบดี
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1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ รหัส
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    (  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.    ขอที่   16,17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   2.4,2.6
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   6.1

        การสอนระดับใดก็ตามจําเปนตองมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อหาวิธีการใหนักศึกษามีความรู
ทักษะ   คุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพตามที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการมีจรรยาบรรณวิชาชีพของผูสอน  

4. วัตถุประสงค
        4.1   ผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
        4.2  ผูสอนมีจรรยาบรรณวิชาชีพเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน

5.1 กิจกรรม      กําหนดใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.2 กิจกรรม      จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ  

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0601 - 13 - 02
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
อาจารย 45 คน  ไดรับความรูการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อาจารย 45 คน  ไดรับความรูดานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

เชิงปริมาณ

  อาจารยมีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    20,000        

2. 3,000      5,000      7,600          

                 3,000                          35,000                     27,600          
27,600                             
65,600                                                                                                             

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 กําหนดใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ของคณะ

รวม 3,000                            35,000                          

 ของคณะ

รวม 65,600                                                               65,600                             

 กําหนดใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

50,000                     50,000                        

จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณวิชาชีพ 15,600                     15,600                        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

  อาจารยมีแฟมสะสมงานอยางนอยทานละ  1  รายวิชาตอภาคการศึกษา รอยละ   75
1 เลม

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 65,600             

ไมนอยกวา รอยละ 75
ไมนอยกวา รอยละ 75
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 18,000     คาตอบแทน
- คาวิทยากร 6 คน x 6 ช.ม.x 600 บ. = 18,000 บ.

คาใชสอย 24,000     คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 100 บ. x 60 คน x 2 ม้ือ = 12,000 บ.
- คาอาหารวาง 25 บ.x 60คน x 4ม้ือ = 6,000 บ.  
- คาเชารถ 2,000 บ. x 3 วัน = 6,000 บ.

คาวัสดุ 8,000      คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000บ. x 3 วัน = 3,000 บ.
- คาวัสดุ 5,000 บ.

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

6.  คณะกรรมการดูแลติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประชุมผลการดําเนินงาน

คาใชสอย 6,000      คาใชสอย
- คาอาหารวาง 25บ.x60คนx4ม้ือ = 6,000 บ.

คาวัสดุ 9,600      คาวัสดุ
- คาจัดทํารูปเลม 5,000 บ.
- คาวัสดุ 4,600 บ.

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 15,600                        

5. ตั้งคณะกรรมการดูแลติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

งบดําเนินการ 50,000                        

จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ

1.  จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดําเนินการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. เผยแพรจรรยาบรรณ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
กําหนดใหอาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรฯ รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.    ขอที่   3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1

        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร-
บัณฑิตหลายสาขาวิชา  จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและไดมาตรฐาน ตรงความตองการของสังคม

4. วัตถุประสงค
        4.1   การสรางโอกาสในการศึกษาแกประชาชน
        4.2  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายทั้งสายครุศาสตรและสายวิทยาศาสตร ใหไดมาตรฐาน ใหสอดคลองกับความตองการ

ของสังคม
         4.3   จัดทําหลักสูตรแพทยแผนไทย

5.1 กิจกรรม      ปรับปรุงหลักสูตรเกา
5.2 กิจกรรม      จัดทําหลักสูตรแพทยแผนไทย
5.3 กิจกรรม      สํารวจการใชหลักสูตร   และจัดทําหลักสูตรสายครุศาสตรและวิทยาศาสตร

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0601 - 13 - 03
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ

รอยละ 70
เชิงปริมาณ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000   51,900      30,600          
2. 30,000   7,100       
4. 10,000   20,000      14,800          

5.
                 60,000                    79,000                       45,400            

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

คณะมีหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม 3  หลักสูตร
คณะมีหลักสูตรแพทยแผนไทย 1  หลักสูตร

คณะมีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา ผานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 184,400           

 สํารวจการใชหลักสูตร   และจัดทําหลักสูตรสายครุ
ศาสตรและวิทยาศาสตร

44,800                    44,800                         

รวม 184,400                                                           184,400                             

 ปรับปรุงหลักสูตรเกา 102,500                  102,500                        
 จัดทําหลักสูตรแพทยแผนไทย 37,100                    37,100                         

 จัดทําหลักสูตรแพทยแผนไทย
 สํารวจการใชหลักสูตร   และจัดทําหลักสูตรสายครุ
ศาสตรและวิทยาศาสตร

รวม 60,000                        79,000                          45,400                               
184,400                                                                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ปรับปรุงหลักสูตรเกา
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน
- คาวิทยากร 600 บ. x 7ช.ม. x 4วัน x 2 คน = 33,600 บ.

คาใชสอย คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 100บ. x 60คน x 4ม้ือ  = 24,000 บ.
- คาอาหารวาง 25บ. x 60คน x 8ม้ือ  = 12,000 บ.
- คาเชารถ 2,000บ. x 4วัน = 8,000 บ.
- คาจางคียขอมูลและวิเคราะหแบบประเมิน 6,000 บ.

คาวัสดุ คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000บ. x 4วัน = 4,000 บ.
- คาวัสดุอุปกรณ 14,900 บ.

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน
- คาวิทยากร  1,200บ. x 3ช.ม. x 5 คน = 18,000 บ.

คาใชสอย คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน 100บ. x 30คน x 1ม้ือ  = 3,000 บ.
- คาอาหารวาง 25บ. x 30คน x 2ม้ือ  = 1,500 บ.
- คาเดินทางวิทยากร 5คน x 1,500บ.  = 7,500 บ.
- คาเชารถ 2,000บ. x 1วัน = 2,000 บ.
- คาเบ้ียเลี้ยง 210บ. x 10คน = 2,100 บ.

คาวัสดุ คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000บ. x 1วัน = 1,000 บ.
- คาถายเอกสาร 1,000 บ.
- คาวัสดุอุปกรณ 1,000 บ.

งบดําเนินงาน 102,500                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรเกา

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. ประชุมและใหความรูดานการพัฒนาหลักสูตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

33,600                    

50,000                    

18,900                    

2.  ดําเนินการจัดทําหลักสูตร
3. ศึกษาดูงานดานแพทยแผนไทย
4. วิพากษหลักสูตร
5. ขออนุมัติหลักสูตรผานสภามหาวิทยาลัยฯ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําหลักสูตรแพทยแผนไทย

1.  จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

งบดําเนินงาน 37,100                        

16,100                    

18,000                    

3,000                     
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.จัดทําหลักสูตรและขออนุมัติ

คาใชสอย คาใชสอย
- คาจางคียขอมูลและวิเคราะห 6 หลักสูตร x 3,000 = 18,000 บ.
- คาเชารถ 2,000บ. x 5วัน = 10,000 บ.
- คาเบ้ียเลี้ยง 210บ. x 2คน x 5วัน = 2,100 บ.

คาวัสดุ คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000บ. x 5วัน = 5,000 บ.
- คาถายเอกสาร 4,000 บ.
- คาวัสดุอุปกรณ 5,700 บ.

สํารวจการใชหลักสูตร   และจัดทําหลักสูตรสายครุศาสตรและวิทยาศาสตร

1.จัดทําแบบสํารวจการใชหลักสูตรของบัณฑิต
2.สรุปวิเคราะห นําผลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินการ 44,800                        
30,100                    

14,700                    
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1. ชื่องาน/โครงการ       สนับสนุนการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ รหัส
ประจําป  2554 สวนภูมิภาค

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(   / ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.    ขอที่   3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3.1

     งานสัปดาหวิทยาศาสตแหงชาต ิประจําป  2554 สวนภูมิภาค เปนงานที่คณะวิทยาศาสตรไดมีดอกาสเทิดพระเกียรต ิพระราชบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย  และเปดโอกาสใหคร ู  อาจารย นักศึกษา   นักเรียนและประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกทางดาน
วิยาศาสตรใหแกชุมชนและเผยแพรความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน กระตุนใหสาธารณชนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เปนประโยชน ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศชาติ

4. วัตถุประสงค
        4.1   ถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทยในวันวิทยาศาสตรแหงชาติฯ
        4.2   กระตุนใหชุมชนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
        4.3  สรางโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชน

5.1 กิจกรรม     จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป   2554  สวนภูมิภาค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0601 - 13 - 04

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 100,000       

                                                                                  100,000         

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. มีครู  อาจารย นักศึกษา นักเรียน  และผูสนใจเขาชมงาน 1,000
2. ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจ ระดับมาก

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 100,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป   2554  
สวนภูมิภาค

100,000                   100,000                       

รวม 100,000                                                           100,000                            

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป   2554  
สวนภูมิภาค

รวม                                                                         100,000                            
100,000                                                                                                          
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน
- คากรรมการตัดสิน    10,000 บ.

คาใชสอย คาใชสอย
- คาเชาเต็นท   30,000 บ.
- คาจัดสถานที่พิธีเปด/เทิดพระเกียรติฯ 5,000 บ.
- คาอาหารวาง   25บ. x 200คน = 5,000 บ. 

คาวัสดุ คาวัสดุ
- คาโลหรางวัล 10,000 บ.    

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป  2554  สวนภูมิภาค

1. ประชุมอาจารยในคณะฯ 
2. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
3. จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิประจําป 2554 สวนภูมิภาค

50,000                    

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 100,000                      

40,000                    

10,000                    

- คาวัสดุจัดนิทรรศการฯ  40,000 บ.     

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ
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1. ช่ืองาน/โครงการ เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค รหัส
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(  / ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่  6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   1.3

       สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  5 ประการ  ไดแก  คุณธรรมจริยธรรม 
     ความรู  ทักษะทางปญญา  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางเสริมและพัฒนา
สติปญญา  สังคม  อารมณ  รางกายและคุณธรรมใหกับนักศึกษา  ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนหนวยงานที่มี
หนาที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตจึงจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมถึง
ศิษยเกามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการและเกิดความพึงใจตอผูใชบัณฑิต  โดยผานทางการใหความรู  ขาวสาร
ที่เปนประโยชน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และระบบอาจารยที่ปรึกษา

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคครบทั้ง 5 ประการ

5.1 กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร
5.2 กิจกรรม อบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
5.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกตใชการประกันคุณภาพในการเรียนและชีวิตประจําวัน
5.4 กิจกรรม คายวิทยาศาสตรสัญจร  สอนนองอานหนังสือ
5.5 กิจกรรม แขงขันกีฬาดอนขังใหญ ป 2554
5.6 กิจกรรม จัดกิจกรรมตามรอยเทาพอในโครงการพระราชดําริ
5.7 กิจกรรม ปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2554
5.8 กิจกรรม อบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน
5.9 กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยที่ปรึกษาของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.10 กิจกรรม จัดทําทะเบียนประวัติและใหบริการขาวสารแกศิษยเกา
5.11 กิจกรรม สงนักศึกษารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ 
5.12 กิจกรรม จัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1 - 2 - 0601 - 13 - 05

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

4.
5. 39,600 39,600
6. 10,000 10,000
7. ปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2554 10,000 10,000
8. อบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน 13,100 13,100
9. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยที่ปรึกษา 15,300 15,300

ของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. จัดทําทะเบียนประวัติและใหบริการขาวสารแกศิษยเกา 10,000 10,000
11. สงนักศึกษารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ 25,000 25,000
12. จัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ 24,400 24,400

จัดกิจกรรมตามรอยเทาพอในโครงการพระราชดําริ

รวม 200,000                       200,000                        

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกตใช 10,000                    10,000                     
 การประกันคุณภาพในการเรียนและชีวิตประจําวัน
 คายวิทยาศาสตรสัญจร  สอนนองอานหนังสือ 14,000                    14,000                     

 อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร 13,500                    13,500                     
 อบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 15,100                    15,100                     

แขงขันกีฬาดอนขังใหญ ป 2554

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 200,000           

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 6.3  ระดับความรูท่ีไดจากการอบรม 3.51
 6.4  รอยละของจํานวนกิจกรรมท่ีเขารวม 75
 6.5  ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 3.51

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตามท่ีกิจกรรมกําหนด

6.2  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 3.51
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 13,500     
2. 15,100    
3. 10,000    

4. 14,000     
5. 39,600      
6. 10,000      
7. ปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2554 10,000      
8. อบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน 13,100    
9. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารยที่ปรึกษา 15,300

ของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. จัดทําทะเบียนประวัติและใหบริการขาวสารแกศิษยเกา 5,000 5,000       
11. สงนักศึกษารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ 10,000 5,000     10,000      
12. จัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ 11,000 2,400     11,000      

                 68,800                      45,600                     85,600       

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

1,200      คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1คนX2 ชม.X600 บาท =1,200บาท

10,500     คาใชสอย

คาวัสดุ 1,800      คาวัสดุ

คาวัสดุสํานักงาน 450 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาใชสอย
คาอาหารวาง 1 ม้ือ X 450 คน X 20 บาท = 9,000 บาท
คาจางจัดสถานที่และดอกไม 1,500 บาท

คาจางถายเอกสาร 450 ชุด X 3 บาท = 1,350 บาท

งบดําเนินการ 13,500                          
คาตอบแทน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ ชั้นปที่ 1-2 จํานวน 450 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม 68,800                         45,600                        85,600                          
200,000                                                                                                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

 อบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกตใช
 การประกันคุณภาพในการเรียนและชีวิตประจําวัน
 คายวิทยาศาสตรสัญจร  สอนนองอานหนังสือ
แขงขันกีฬาดอนขังใหญ ป 2554
จัดกิจกรรมตามรอยเทาพอในโครงการพระราชดําริ

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

12,000     คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1 คน X 20 ชม. X 600 บาท = 
12,000  บาท

คาวัสดุ 3,100      คาวัสดุ

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

คาตอบแทน 1,800      คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 2 คนX1.5 ชม.X600 บาท 
 = 1,800 บาท

คาใชสอย 6,600      คาใชสอย

คาจางพิมพเอกสาร 100 หนา X 10 บาท = 1,000 บาท
คาวัสดุ 1,600      

คาอาหารกลางวัน 1ม้ือ X 80คน X 30บาท = 2,400 บาท

คาวัสดุ
คาจางถายเอกสาร 80 ชุด X 20 บาท = 1,600 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 10,000                          

คาอาหารวาง 2 ม้ือ X 80 คน X 20 บาท = 3,200 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกตใชการประกันคุณภาพในการเรียนและชีวิตประจําวัน

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ  จํานวน 80 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาจางถายเอกสาร 60 ชุด X 35 บาท = 2,100 บาท
คาจางพิมพเอกสาร 100 หนา X 10 บาท = 1,000 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 15,100                          
คาตอบแทน

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ และศิษยเกาที่สนใจจํานวน 60 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

คาใชสอย 10,800     คาใชสอย
คาอาหารวาง 2 ม้ือ X 40 คน X 20 บาท = 1,600 บาท

คาวัสดุ 3,200      คาวัสดุ
คาจางทําปาย 1,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

10,000     

29,600     คาวัสดุ
คาจางทําอุปกรณในการแสดงและอัฒจรรย  10,000 บาท

คาเชาชุดการแสดง 10,000 บาท 
คาวัสดุ

อุปกรณกีฬา 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 4,600 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 39,600                          
คาใชสอย คาใชสอย

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ 1ชั้นปที่ 1 จํานวน 400 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาเชายานพาหนะ 8,000 บาท

คาวัสดุสํานักงาน 2,200 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

แขงขันกีฬาดอนขังใหญ ป 2554

งบดําเนินการ 14,000                          

คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ X 40 คน X 30บาท = 1,200 บาท

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ ชั้นปที่ 1-2 จํานวน 40 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คายวิทยาศาสตรสัญจร  สอนนองอานหนังสือ
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9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

คาใชสอย 8,000      คาใชสอย

คาใชสอย 2,000      คาใชสอย

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

คาตอบแทน 3,600      คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 2 คนX3ชม.X600บาท=3,600บาท

คาใชสอย 8,500      คาใชสอย

- คาจางจัดสถานที่ 1,500 บาท
คาวัสดุ 1,000      คาวัสดุ

- คาอาหารกลางวัน 1ม้ือ X 100คน X 30บาท = 3,000 บาท

- คาจางถายเอกสาร 100 ชุด X 10 บาท = 1,000 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 13,100                          

- คาอาหารวาง 2 ม้ือ X 100 คน X 20 บาท = 4,000 บาท

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ 1ชั้นปที่ 4 จํานวน 100 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาอาหารวาง 1 ม้ือ X 400 คน X 20 บาท = 8,000 บาท

- คาจางจัดสถานที่ 2,000 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

อบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน

3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ 1ชั้นปที่ 1 จํานวน 400 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 10,000                          

คายานพาหนะ 10,000 บาท

ปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2554

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน

งบดําเนินการ 10,000                          
คาใชสอย 10,000                     คาใชสอย

จัดกิจกรรมตามรอยเทาพอในโครงการพระราชดําริ

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ 1ชั้นปที่ 1-2 จํานวน 40 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.9    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

คาตอบแทน 3,600      คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คนX3 ชม.X1,200 บาท 
   = 3,600 บาท

คาใชสอย 10,700     คาใชสอย

- คายานพาหนะ 6,000 บาท
คาวัสดุ 1,000      คาวัสดุ

9.10   กิจกรรม จัดทําทะเบียนประวัติและการใหบริการขาวสารแกศิษยเกา
 แนวทางการดําเนินงาน

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. รวบรวมประวัติของศิษยเกา และสงขาวสารที่เปนประโยชน 2 ครั้ง / ปงบประมาณ (100 คน)
4. สรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

คาใชสอย 3,000      คาใชสอย

คาวัสดุ 3,000      

คาจางถายเอกสาร 100 ชุด X 20 บาท = 2,000 บาท
คาสาธารณูปโภค 4,000      คาสาธารณูปโภค

คาวัสดุสํานักงาน 1,000 บาท

คาไปรษณียากร 20 บาท X 100 ชุด X 2 ครั้ง = 4,000 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 10,000                          

คาจางรวบรวมขอมูล 3,000 บาท
คาวัสดุ

- คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ X 47 คน X 50 บาท = 2,350บาท

- คาจางพิมพเอกสาร 100 หนา X 10 บาท = 1,000 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินการ 15,300                          

- คาอาหารวาง 2 ม้ือ X 47 คน X 25 บาท = 2,350 บาท

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหคําปรึกษาของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. จัดกิจกรรมตามแผนใหกับอาจารยคณะวิทยาศาสตร ฯ จํานวน 47 คน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.11    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,000     

9.12    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

    อุปกรณคอมพิวเตอรในหองสโมสรนักศึกษา  การศึกษาดูงานกิจการการพัฒนานักศึกษาของสถาบันอื่น ๆ 

20,000     คาใชสอย

4,400      คาวัสดุ

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

คาซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร  10,000 บาท
คาเชายานพาหนะในการศึกษาดูงาน 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 4,400 บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

คาวัสดุ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 24,400                          

จัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ 

1. ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ เพื่อวางแผนการใชงบประมาณ เชน การบํารุงรักษา

2. ใชจายงบประมาณตามแผน
3. สรุปและประเมินผล

งบดําเนินการ 25,000                          
คาใชสอย คาใชสอยในการรวมกิจกรรม  เชน  คาจาง  คาเชา เปนตน

2. รวมกิจกรรมตาง ๆ ตามแผน
3. สรุปและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สงนักศึกษารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมและประชุมเพื่อวางแผนการใชงบประมาณ

คาใชสอย
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรฯ รหัส
2. ความสอดคลองกับ รหัส

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค , จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 7
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.5 , 2.6 , 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

    การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตองมีความพรอมทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ อีกทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
ใหกับนักศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานของผูเรียนที่แตกตางกัน จึงควรจัดกิจกรรมเสริมและสงเสริมการเรียนการสอนในทุกๆดาน

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษาไดปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
2.เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน
3.เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยมีครุภัณฑใชสําหรับการเรียนการสอน

5.1 กิจกรรม.....อบรมนักศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
5.2 กิจกรรม.....อบรมนักศึกษาดานทักษะคอมพิวเตอร
5.3 กิจกรรม.....จัดหาวัสดุการศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0601 - 13 - 06
2 - 2 - 0601 - 11 - 21
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ

– จํานวนนักศึกษา 80 คน ไดรับความรูดานทักษะคอมพิวเตอร
– นักศึกษามีความพึงพอใจ

– นักศึกษาเขาโครงการอบรมปรับพื้นฐาน
– นักศึกษาเขาโครงการอบรมดานทักษะคอมพิวเตอร

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2. อบรมนักศึกษาดานทักษะคอมพิวเตอร 20,000     20,000    
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 53,000    
2. อบรมนักศึกษาดานทักษะคอมพิวเตอร 20,000    
3. 134,750   134,750  120,600  

134,750                     134,750                                   193,600   

ไมนอยกวารอยละ 70
ไมนอยกวารอยละ 70

งบประมาณรวม
( บาท) งบแผนดิน

269,500                  

 อบรมนักศึกษาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 53,000                     53,000                    

 จัดหาวัสดุการศึกษา 390,100                   

– อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจในวัสดุการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 70
เชิงปริมาณ

ไมนอยกวา 80 คน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 463,100           

 อบรมนักศึกษาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

 จัดหาวัสดุการศึกษา

ชื่อกิจกรรม
แหลงงบประมาณ

193,600                      
463,100                                                                                                    

193,600                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

รวม 134,750                        134,750                      

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 463,100                        269,500                      

– สาขามีวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพียงพอ ไมนอยกวา 5 สาขา
– อาจารยและนักศึกษามีวัสดุในการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 70

120,600                  

ไมนอยกวารอยละ 60

ไมนอยกวา 65 คน

เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

– จํานวนนักศึกษา 100 คน ไดรับความรูปรับพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวารอยละ 60

– สาขาทุกสาขามีความพึงพอใจวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
– คาตอบแทนวิทยากร 40 x 400  = 16,000 บาท
คาใชสอย
– คาอาหารวาง 20 x 100 x 8 = 16,000 บาท
– คาอาหารกลางวัน 30 x 100 x 4 = 16,000 บาท

5,000      คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
– คาตอบแทนวิทยากร 30 x 400  = 12,000 บาท
คาใชสอย
– คาอาหารวาง 25 x 80 x 4 = 8,000 บาท

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด
2.ดําเนินงานตามแผนงาน
3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

– คาวัสดุการเรียนการสอน 5,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000                          

คาใชสอย 8,000                       

คาใชสอย 32,000                      

งบรายจาย งบแผนดิน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมนักศึกษาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

2.ดําเนินงานตามแผนงาน
3.สรุปผลการดําเนินงาน

16,000                      คาตอบแทน

คาวัสดุ

อบรมนักศึกษาดานทักษะคอมพิวเตอร

12,000                      คาตอบแทน

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 53,000                          
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ
– คาวัสดุการเรียนการสอน 390,100 บาท

จัดหาวัสดุการศึกษา

120,600                    

3.สรุปผลการดําเนินงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด
2.ดําเนินงานตามแผนงาน

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 269,500                      120,600                        
269,500                  คาวัสดุ
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1. ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 57,300         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัส 3 - 2 - 0601 - 12 - 22 44,900         

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู , พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 7, 14
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 7.3, 8.1, 9.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.2, 5.3, 6.1

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช ในงานที่
ตองการความรวดเร็วในการบริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่ชวยใหการตัดสินใจ ไมผิดพลาดทั้งในเรื่อง
การเรียนการสอน วิจัย กิจกรรมตางๆของคณะ ระบบประกันคุณภาพจึงมีตัวชี้วัดนี้เพื่อใหผูบริหารตองดําเนินการและตัดสินใจได 
ปจจุบันทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อใชในการดําเนินงานของคณะฯ มาระยะหนึ่งแลว 
สงผลใหเกิดความสะดวกในการสืบคนและปรับปรุงขอมูลการเงินของคณะฯในระดับหนึ่ง แตเนื่องดวยโปรแกรมที่พัฒนาในลักษณะ
เดิมนั้นเปนระบบ Stand alone application ทําใหบุคคลระดับผูบริหารเกิดความไมสะดวกในการเรียกดูขอมูลเงินคงเหลือเทาที่ควร 
เพื่อใชในการบริหารจัดการเงินในแตละโครงการ ดังนั้นจึงไดทําการปรับปรุงระบบฐานขอมูลการเงิน เปนลักษณะ Web based 
application ซึ่งจะสามารถเรียกดูขอมูลไดจากทุกที่ผานทางระบบเครือขายภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูรับผิดชอบ
งานทางดาน ICT จึงเล็งเห็นแลววาควรปรับปรุงระบบฐานขอมูล เดิมโดยจะทําการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานตางๆตอไปนี ้
ระบบฐานขอมูลการเงิน(ปรับปรุงจากระบบเดิม), ระบบฐานขอมูลบุคลกร และปรับปรุงงานทางดานเว็ปไซตของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการบริหารและปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายตามภารกิจของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอไป นอกจากงานดานสารเทศและการสื่อสารแลวการประสัมพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจัก ก็เปน
สิ่งที่จําเปน เพราะสามารถสรางความนาเชื่อถือ และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรได เพื่อเปนที่รูจักของคนทั่วไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเรียกดูขอมูลของประธานสาขาตางๆ รวมถึงผูบริหารคณะฯ ในการดูรายละเอียดทางการเงิน
    ของโครงการตางๆ
2. ประหยัดเวลาและตนทุนในการดําเนินการสืบคนขอมูลของทางสํานักงานคณบดี
3. เพื่อเปนการพัฒนางานระบบสารสนเทศและการสื่อสารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมีฐานขอมูลการใชงานในการบริหารจัดการภายในองคกรและสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก
5. เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0601 - 15 - 07
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5.1  พัฒนาระบบ web based application ของระบบฐานขอมูลการเงินแทนที่ระบบงานเดิม
5.2  จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อใชงาน ในลักษณะ web based application
5.3  ติดตั้งระบบฐานขอมูลการเงินและฐานขอมูลบุคลากร และทําการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ
5.4  ปรับปรุงเว็ปไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5.5  ประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. มีระบบฐานขอมูลบุคลากรที่สามารถใชงานในองคกร สามารถใชงานขอมูลไดทุกหนวยงานในองคกร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3. บุคคลากรที่เกี่ยวของกับการใชงานโปรแกรม มีความสามารถใชงานได
4. จํานวนผูเขาชมเว็บไซตของคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยีตอปการศึกษาเพิ่มขึ้น

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3.

4.
5. 100,000   

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 ฐานขอมูล1. มีระบบฐานขอมูลการเงินที่สามารถใชงานในองคกร สามารถใชงานขอมูลไดทุกหนวยงานในองคกร

 จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อใชงาน ในลักษณะ 10,000                    10,000                         
 ฐานขอมูลการเงินแทนที่ระบบงานเดิม

 web based application 

 พัฒนาระบบ web based application ของระบบ 32,500                    

ไมนอยกวารอยละ 40

32,500                         

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

2,500                           

รวม 150,000                                                         

5,000                     

2,500                     

5,000                           
 ประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

150,000                            

 ติดตั้งระบบฐานขอมูลการเงินและฐานขอมูลบุคลากร
 และทําการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลแก
 ผูที่เกี่ยวของ
 ปรับปรุงเว็ปไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

100,000                       

1 ฐานขอมูล

ไมนอยกวารอยละ 70

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

5. จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 30

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 150,000           
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     10,000    12,500         

2. 3,500      5,000      1,500           

3. 2,500           

4. 2,500      2,500      
5. 44,900    55,100         

               16,000                      62,400                     71,600           

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

32,500    
คาใชสอย 32,500   คาใชสอย

-  คาพัฒนาระบบฐานขอมูลการเงิน 32,500 บาท

 ประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. ดําเนินการเขียนโปรแกรม ปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้น
6. ติดตั้งระบบ ทดสอบการใชงานจากบุคลากรสวนตางๆ
7. ปรับปรุงแกไขการทํางาน ใหตรงกับความตองการและลดขอผิดพลาด
8. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ และจัดทํารายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 พัฒนาระบบ web based application ของระบบ
 ฐานขอมูลการเงินแทนที่ระบบงานเดิม
 จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อใชงาน ในลักษณะ

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 และทําการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลแก
 ผูที่เกี่ยวของ
 ปรับปรุงเว็ปไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 web based application 
 ติดตั้งระบบฐานขอมูลการเงินและฐานขอมูลบุคลากร

รวม 16,000                        62,400                        
150,000                                                                                                         
71,600                              

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4. เตรียมการดําเนินการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาระบบ web base application ของระบบฐานขอมูลการเงินแทนที่ระบบงานเดิม

1. รวบรวมขอผิดพลาดจากระบบฐานขอมูลการเงินเดิม และรวบรวมความตองการใชงานของระบบใหม
2. วางแผนโครงการและการดําเนินงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบ web base application

งบดําเนินงาน
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    
คาใชสอย 10,000   คาใชสอย

-  คาพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 10,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 2,500     
- ดําเนินการจัดอบรมการใชงานแกผูที่เกี่ยวของ 2,500 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 5,000     
- คาดําเนินการปรับปรุงเว็ปไซต และเนื้อหาในเว็บไซต
5,000 บาท

คาใชสอย

5. ติดตั้งระบบ ทดสอบการใชงานจากบุคลากรสวนตางๆ

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อใชงาน ในลักษณะ web based application

1. วางแผนโครงการและการดําเนินงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบ web base application

3. เตรียมการดําเนินการ
4. ดําเนินการเขียนโปรแกรม

6. ปรับปรุงแกไขการทํางาน ใหตรงกับความตองการและลดขอผิดพลาด
7. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ และจัดทํารายงาน

งบดําเนินงาน งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

ติดตั้งระบบฐานขอมูลการเงินและฐานขอมูลบุคลากร และอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ

1. ติดตั้งระบบบน server ที่จัดเตรียมไวของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูล ความถูกตอง และความสะดวกตอการใชงาน
3. จัดอบรมผูใชงานในระดับตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานระบบฐานขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 2,500                         

ปรับปรุงเว็ปไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาใชสอย

1.  ประชุมคณะกรรมการ ICT เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงเนื้อหา
2.  รวบรวมความตองการของผูใชงาน
3.  ปรับปรุงเนื้อหาในเว็ปไซตปจจุบัน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 5,000                         
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9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 44,900   
- คาจางประชาสัมพันธ 44,900 บาท

คาวัสดุ 55,100   คาวัสดุ
- คาวัสดุ 55,100 บาท

 

คาใชสอย

ประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.  ประชุมคณะกรรมการ ICT เพื่อกําหนดแผนงานประชาสัมพันธ
2.  ดําเนินงานตามแผนงาน
3.  สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 100,000                     
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1. ช่ืองาน/โครงการ เสริมสรางอัตลักษณของคณะดานอาหารสูสากล รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย / คณะ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   3.1 , 4.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1-5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   3.2

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่ผลิตและพัฒนาบัณฑิต หลากหลายสาขาที่มีคุณภาพสูสังคม ดวยความมุงม่ัน
ที่จะใหบัณฑิตใชความรูความสามารถที่ไดรับมาบูรณาการองคความรูระดับสากล เพื่อแกปญหาและสรางสรรสังคมใหเขมแข็ง
และยั่งยืนสมด่ังยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ตองการสรางอัตลักษณของคณะ ดานอาหารสูสากล ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น

4. วัตถุประสงค
1  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารวาง และเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ
2  สราง Brand name ซึ่งเปนอัตลักษณของคณะ
3  เพื่อใหบริการอาหารวางและเครื่องด่ืม

 

5.1 กิจกรรม จัดทําแผนกลยุทธดานอาหาร
5.2 กิจกรรม สํารวจความตองการอาหารดานอาหารวางและเครื่องด่ืมจากสาขาวิชาและคณะตางๆ
5.3 กิจกรรม จัดเมนูอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพสําหรับบริการและสราง Brand name 
5.4 กิจกรรม นิทรรศการอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซต
5.5 กิจกรรม บริการอาหารวางและเครื่องด่ืม

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1 - 2 - 0601 - 16 - 08

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

   –  นักศึกษาไดรับความรูในการจัดทําอาหารตามเมนูและใหบริการอยางถูกตอง
   –  อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในโครงการ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย   
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3.

4.
 พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซต

5.

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
   –  อาจารย เจาหนาที่ ผูที่มารับบริการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรับบริการ – อาจารย 45 คน
       อาหารวาง และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ – เจาหนาที่ 21 คน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 100,000          

–  นักศึกษา 317 คน
–  ผูมารับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 70

 กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธดานอาหาร 2,900                      2,900                    
 กิจกรรมสํารวจความตองการอาหารดานอาหารวาง 1,700                      1,700                    

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 กิจกรรมนิทรรศการอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 10,000                    10,000                   

 กิจกรรมบริการอาหารวางและเครื่องด่ืม 65,000                    65,000                   

 และเครื่องด่ืมจากสาขาวิชาและคณะตางๆ
 กิจกรรมจัดเมนูอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 20,400                    20,400                   
 สําหรับบริการและสราง Brand name

รวม 100,000                                                         100,000                     

72



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 2,900      
2. 1,700      

3. 20,400    

4. 10,000    
 พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซต

5. 65,000    
                4,600                      95,400                                  

9.1    กิจกรรมการจัดทํากลยุทธ
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย

คาวัสดุ คาวัสดุ

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 กิจกรรมบริการอาหารวางและเครื่องด่ืม

รวม 4,600                           95,400                                                         
100,000                                                                                                 

 กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธดานอาหาร
 กิจกรรมสํารวจความตองการอาหารดานอาหารวาง
 และเครื่องด่ืมจากสาขาวิชาและคณะตางๆ
 กิจกรรมจัดเมนูอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ
 สําหรับบริการและสราง Brand name
 กิจกรรมนิทรรศการอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
กิจกรรมจัดทําแผนกลยุทธดานอาหาร

1.  เชิญคณะกรรมการรวมทําแผน
2.  วิเคราะหแผนงาน
3.  จัดทํารูปแบบโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาอาหารวาง 12×25×2 = 600  บาท
 - คาอาหารกลางวัน 100×12 =1200  บาท

งบดําเนินงาน 2,900                         
2,300                     คาใชสอย

 - คาพิมพงาน 500  บาท
600                       

 - คาเอกสาร 12×50 = 600  บาท
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9.2    กิจกรรม  
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย

คาวัสดุ คาวัสดุ

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 8,000      

คาใชสอย 3,400      คาใชสอย

คาวัสดุ 9,000      คาวัสดุ

กิจกรรมสํารวจความตองการอาหารดานอาหารวางและเครื่องด่ืมจากสาขาวิชาและคณะตางๆ

1.  แบบสํารวจความตองการการรับบริการอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ
2.  วิเคราะหผลการสํารวจ นําผลเสนอตอคณะกรรมการ
3.  จัดทําเมนูอาหารพรอมรูปถาย+ราคา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาพิมพงาน  200  บาท
 - คาจัดเก็บขอมูล + วิเคราะห 1,000  บาท

งบดําเนินงาน 1,700                         
1,200                     คาใชสอย

กิจกรรมจัดเมนูอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพสําหรับบริการและสราง Brand name 

1.  ทดลองสูตรอาหารดานสุขภาพ  10  เมนู
2.  เชิญผูเชี่ยวชาญดานการชิม  12  ทาน ชิม
3.  จัดทําเมนูอาหารพรอมรูปถาย + ราคา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

500                       
 - คาถายเอกสาร 500  บาท

 - คาตอบแทนการจัดประกวดการสรางBrand name 
   อาหารสุขภาพของคณะ 2,000  บาท

งบดําเนินงาน 20,400                       
คาตอบแทน

 - คาวัสดุสิ้นเปลือง        =  8,000  บาท
 - คาจัดทําเมน ู             =  1,000  บาท

 - คาตอบแทนบริการวิชาการ เชนการชิม  =  6,000  บาท

 - คาบริหารจัดการอาหาร  3,400 บาท 
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ 10,000    คาวัสดุ

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ 65,000    คาวัสดุ

กิจกรรมนิทรรศการอาหารวางและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซต

1.  จัดนิทรรศการอาหารเพื่อสุขภาพและขาวสารดานอาหารและสุขภาพ ในบริเวณศูนยอาหาร
2.  จัดใหนักศึกษาออกดูแลและใหความรูดานอาหารสุขภาพแกผูมารับบริการ
3.  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการอาหารและสุขภาพเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 10,000                       

กิจกรรมบริการอาหารวางและเครื่องด่ืม

1.  จัดบริการอาหาร  เครื่องด่ืม  อาหารเสริมและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพภายในศูนยอาหารฯ
2.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.  ปรับปรุงรสชาติอาหารและวิจัยดานอาหารสุขภาพและการบริการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาวัสดุ + อุปกรณ   10,000  บาท

 - คาอาหารเสริม+ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมารวมรายการ
35,000บาท

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 65,000                       

 - คาวัสดุ+อุปกรณ = 30,000 บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.3

 บุคลากรมีสวนสําคัญตอการพัฒนาความกาวหนาขององคกรและคุณภาพของบัณฑิต ในภาวะที่มหาวิทยาลัยมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
การแขงขันยอมมากตามไปดวย ดังนั้นบุคลากรซึ่งมี 2 สวนคือ สายวิชาการและสายสนับสนุน จําเปนตองพัฒนาและเรียนรูสิ่งใหม
อยูเสมอ บุคลากรจึงสมควรไดรับการสงเสริมทั้งทางตรงและทางออม ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอไป 

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนใหมีศักยภาพตามภาระงาน
2. เพื่อใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหทันกับสถานการณปจจุบัน
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีภาวะผูนําในปจจุบันและอนาคต

5.1 กิจกรรม.....จัดสงบุคลากรอบรมสัมมนา ประชุม
5.2 กิจกรรม.....อบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทํางานของบุคลากรและศึกษาดูงาน
5.3 กิจกรรม.....อบรมภาวะผูนํา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0601 - 42 - 09
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 105,000   140,000  105,000         
2. 113,200  

3. 5,800      

              110,800                    253,200                   105,000          

 จัดสงบุคลากรอบรมสัมมนา ประชุม
 อบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทํางานของบุคลากร

 อบรมภาวะผูนํา

ชื่อกิจกรรม

 และศึกษาดูงาน

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 469,000           

รวม 469,000                                                        469,000                             

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

รวม 110,800                     253,200                      105,000                             
469,000                                                                                                        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

113,200                        

 อบรมภาวะผูนํา 5,800                    

จํานวนบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาประชุม 50 คน

 และศึกษาดูงาน
5,800                           

 อบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 113,200                 
 จัดสงบุคลากรอบรมสัมมนา ประชุม 350,000                 350,000                        

30 คนบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยศึกษาดูงาน

บุคลากรมีความพึงพอใจเขารับการอบรมสัมมนา ประชุม ไมนอยกวารอยละ 70
บุคลากรมีควมาพึงพอใจในการศึกษาดูงาน ไมนอยกวารอยละ 70
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 50 คนๆละ 7,000 บาท 
เปนเงิน 350,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย
 - เบ้ียเลี้ยง 40 คน วันละ 210 บาท 3 วัน เปนเงิน 25,200 บาท 
 - คาที่พัก 40 คน คืนละ 1,000 บาท 2 คืน เปนเงิน 40,000 บาท 
 - คาน้ํามันรถ 3 วันๆละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 
 - คาเชารถ 1 คันๆละ 8,000 บาท 3 วัน เปนเงิน 24,000 บาท 

2.ดําเนินงานตามแผนงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

คาใชสอย350,000                  

จัดสงบุคลากรอบรมสัมมนา ประชุม

3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 350,000                      
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

คาใชสอย113,200                  

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด
2.ดําเนินงานตามแผนงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด

รายละเอียดคาใชจาย

อบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทํางานของบุคลากรและศึกษาดูงาน

3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 113,200                      
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
 - วิทยากร 3 ช.ม.x1,200 เปนเงิน 3,600 บาท

คาใชสอย 1,000    คาใชสอย
 - คาอาหารวาง 40x25 = 1,000 บาท 

คาวัสดุ 1,200    คาวัสดุ

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

5,800                          

 - วัสดุสํานักงาน 1,200 บาท 

3,600                     คาตอบแทน
งบดําเนินงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3.สรุปผลการดําเนินงาน

อบรมภาวะผูนํา

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกําหนดแผนงานในรายละเอียด
2.ดําเนินงานตามแผนงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ     พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาตรส่ิงแวดลอม รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  ü ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน    จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่3.4 ระดับความสําเร็จในการประสานความรวมมือระหวาง
     มหาวิทยาลัย ชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
     ขอที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่3.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่อง
     มาจากพระราชดําริเพื่อพัฒนาทองถ่ิน

            นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมมีการเรียนภาคทฤษฎีในรายวิชาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ เทคโนโลยี 
การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ดังนั้น
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและความเขาใจที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองมีกิจกรรมในการอบรม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสภาพจริงนอกหองเรียน และยังเปนการพัฒนาทักษะกอนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการตาง ๆ

4. วัตถุประสงค
      4.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
      4.2 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก

5.1 กิจกรรม   ศึกษาดูงานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
5.2 กิจกรรม   อบรมการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก
5.3 กิจกรรม   อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
5.4 กิจกรรม   อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

1 - 2 - 0603 - 11 - 10

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

    - จํานวนนักศึกษา 18  คน ไดรับความรูจากกิจกรรมที่สาขาจัดให 60%
    -  นักศึกษามีความพอใจ 70%
     - นักศึกษามีความรูหลังจากเขารวมกิจกรรม 70%

     -  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของสาขา  ไมนอยกวา  

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 17,000    
2. 16,800          
3. 41,200    
4. 15,000    

                32,000                    41,200                   16,800            

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ

    15  คน

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 90,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ศึกษาดูงานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 17,000                     17,000                         
 อบรมการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก 16,800                     16,800                         
 อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 41,200                     41,200                         
 อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 15,000                     15,000                         

รวม 90,000                                                           90,000                               

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การศึกษาดูงานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
 อบรมการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก
 อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

รวม 32,000                         41,200                       16,800                               
90,000                                                                                                           
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

     คาใชสอย 17,000    คาใชสอย
 - คาเชารถ 1 คัน  3 วัน (2,000 บาท x 3 วัน) เปนเงิน

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

  คาตอบแทน 8,400      คาตอบแทน
 - คาวิทยากร 1 คน 2 วัน (600 x 7 ชั่วโมง x 2 วัน) เปนเงิน

   คาใชสอย 2,640      คาใชสอย

     1,200 บาท
   คาวัสดุ 5,760      คาวัสดุ

-  คาวัสดุและอุปกรณในการทําปุยน้ําหมักชีวภาพและ

  - คาจางพิมพเอกสารคูมือศึกษาดูงาน  560 บาท
อบรมการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก

4. ประเมินผลการอบรม

    ปุยหมัก เปนเงิน 5,760 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ศึกษาดูงานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

1. ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการตามข้ันตอน
2. ติดตอประสานกับสถานที่ศึกษาดูงานเพื่อขอเขาศึกษาดูงานในแตละแหง
3. จัดทําคูมือการศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา
4. ประเมินผลการศึกษาดูงาน

 งบดําเนินงาน 17,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

    6,000  บาท
 - คาน้ํามันรถ 3 วันๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 9,000  บาท
 - คาอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท 3 วัน จํานวน 8 คน
    เปนเงิน 1,440  บาท

1. ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการตามข้ันตอน
2. ติดตอวิทยากรในการอบรมผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก
3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการทําปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 16,800                        

    8,400 บาท

  - คาอาหารกลางวัน  (60 บาท x 2 วัน x 12 คน) เปนเงิน
     1,440 บาท
 -  คาอาหารวาง (25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 12 คน) เปนเงิน
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 32,400    คาตอบแทน
 -  คาวิทยากร 3 คน 3 วัน (600บาท x 6ชั่วโมง x 3วัน x 3คน)

คาใชสอย 7,950      คาใชสอย

 - คาอาหารวาง (25 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 15 คน) เปนเงิน
     2,250 บาท
- คาที่พักวิทยากร 2 คืน (450 บาท x 2 หอง x 2 คืน) เปนเงิน
  1,800 บาท
 - คาจางพิมพเอกสาร (10 บาท x 120 แผน) เปนเงิน 1,200

คาวัสดุ 850         คาวัสดุ
- คาถายเอกสารและเขาเลม (85 บาท x 10 เลม) เปนเงิน 850 บ

3. ประเมินผลการอบรม

อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

1. ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการตามข้ันตอน
2. ติดตอวิทยากรในการอบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 41,200                        

    เปนเงิน 32,400 บาท

 - คาอาหารกกลางวัน (60 บาท x 15 คน x 3 วัน) เปนเงิน
    2,700 บาท
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 15,000       
คาตอบแทน 8,400  คาตอบแทน

- คาวิทยากร 2 คน 1 วัน (600 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 คน)

 - คาสถานที่จัดอบรม เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ 1,000      คาวัสดุ

  - คาถายเอกสาร (50 บาท x 20 เลม) เปนเงิน 1,000 บาท

(สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม)
ผูเสนอโครงการ

อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

2. ติดตอวิทยากรในการอบรมการเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3. ประเมินผลการอบรม

 - คาอาหารวาง(25 บาทx 2 มื้อx 23 คน) เปนเงิน 1,150 บาท

 เปนเงิน  8,400 บาท
    คาใชสอย 5,600                     คาใชสอย

 - คาจางพิมพเอกสาร (10 บาท x 107 แผน) เปนเงิน 1,070.- 

 - คาอาหารกลางวัน (60 บาท x 23 คน) เปนเงิน 1,380 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการตามข้ันตอน
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ...................... 3.4
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ...................... 3.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ...................... 1.4

ปจจุบัน  การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีการเตรียมพรอมทั้งดานบุคคลากร  ดานวัสด ุ- อุปกรณ
ตางๆใหมีความพรอมและทันสมัย  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเปนการเพิ่มทักษะ
และประสบการณใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหนักศึกษาไดวัสด ุและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน
2.  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณโดยตรงจากการเรียนรู

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดนิทรรศการเคกและของขวัญของฝาก
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................ศึกษาดูงานนอกสถานที่
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดการประกวดและแขงขันดานอาหาร
5.5  กิจกรรม .......... ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝกงาน
5.6  กิจกรรม .......... อบรมการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ
5.7  กิจกรรม............ อบรมการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูชวยกุก

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0604 - 11 - 11
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

     100  รายการ
100  คน 

3.  นักศึกษาไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงาน 50  คน
10  คน

100  คน 

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4. 10,000     10,000       
5. 10,000     10,000       
6.
7. 20,000     20,000       

160,000   

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 70,000     
2. 15,000     
3. 15,000    
4. 10,000     
5. 10,000     
6. 20,000       
7. 20,000    

                 105,000                    35,000                     20,000        
20,000     

160,000    

70,000                      
15,000                      
15,000                      

20,000                      

เงินรายได
 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 70,000                     
 จัดนิทรรศการเคกและของขวัญของฝาก 15,000                     
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 15,000                     
 จัดการประกวดและแขงขันดานอาหาร
 ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝกงาน
 อบรมการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ 20,000                     
 อบรมการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูชวยกุก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. นักศึกษามีวัสด ุการเรียนการสอน
2.  นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม และนิทรรศการ

4.   นักศึกษาไดฝกทักษะจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขัน
5. นักศึกษาไดพัฒนาตนเอง และไดรับประสบการณใหมๆจากการอบรม

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 160,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม

( บาท) งบแผนดิน
แหลงงบประมาณ

รวม 160,000                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
 จัดนิทรรศการเคกและของขวัญของฝาก
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 จัดการประกวดและแขงขันดานอาหาร
 ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝกงาน
 อบรมการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ
 อบรมการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูชวยกุก

รวม 105,000                        35,000                        

86



9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม ซื้อวัสดุการเรียนการสอน.

 แนวทางการดําเนินงาน
1.กําหนดลักษณะของวัสด ุที่ใชในการเรียนการสอน
2.จัดซื้อตามแผนงานที่กําหนด
3.สรุปและประเมินผล

คาวัสดุ 70,000     คาวัสดุ   
          -  คาวัสดุการเรียนการสอน   70,000   บาท

9.2    กิจกรรม จัดนิทรรศการเคกและของขวัญของฝาก.
 แนวทางการดําเนินงาน

1............................................................................................................................................................เสนอโครงการอบรมนิทรรศการเคกและของขวัญของฝาก
2............................................................................................................................................................กําหนดวันเวลา  สถานที่ ในการจัดนิทรรศการ
3............................................................................................................................................................จัดนิทรรศการตามวันและสรุปผลการดําเนินงาน

15,000     คาวัสดุ
 - คาวัสดุในการจัดนิทรรศการ  15,000  บาท

9.3    กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 แนวทางการดําเนินงาน

1............................................................................................................................................................จัดโครงการศึกษาดูงานใหสอดคลองกับรายวิชา
2............................................................................................................................................................ จัดโครงการศึกษาดูงาน
3............................................................................................................................................................สรุปและประเมินผล

1,260      คาตอบแทน
 - คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย + คนขับรถ 6x 210 = 1,260 บาท 
คาใชสอย
 - คาอาหารกลางวัน  100 x 40 = 4,000
 - คาของที่ระลึก 1,000  บาท

8,740      คาวัสดุ
 - คาน้ํามันรถ 8,000 บาท
 - คาเอกสาร  740  บาท   

งบรายจาย งบแผนดิน

คาวัสดุ

คาวัสดุ 

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 15,000                        

15,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 70,000                        

คาใชสอย 5,000                     

คาตอบแทน  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

งบดําเนินงาน

87



9.4    กิจกรรม จัดการประกวดและแขงขันดานอาหาร
 แนวทางการดําเนินงาน

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดประกวดแขงขันทักษะ
2. ยื่นใบสมัครเขารวมกิจกรรม และเตรียมความพรอมของนักศึกษา
3. เขารวมกิจกรรม และสรุป  ประเมินผล

งบดําเนินงาน 10,000       
คาวัสดุ
 - คาวัสดุ 8,000  บาท
 - คาน้ํามันรถ 2,000  บาท  

9.5    กิจกรรม ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน.
 แนวทางการดําเนินงาน

1. วางแผนดําเนินงาน
2. ขั้นตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน
3. ขั้นประเมินผลและติดตามผล

1,800      คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยาการ 1x600x3=  1,800  บาท 

750         คาใชสอย
 - คาอาหารวาง 25  x 30 x 1  = 750  บาท 

7,450      คาวัสดุ
 - คาวัสดุ  7,450  บาท

งบแผนดิน เงินรายได

10,000                    คาวัสดุ

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 10,000                        

คาใชสอย

งบรายจาย

คาวัสดุ

คาตอบแทน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.6    กิจกรรม .อบรมการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ
 แนวทางการดําเนินงาน

1. วางแผนดําเนินงาน
2. ขั้นตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. ขั้นประเมินผลและติดตามผล

 
7,200      คาตอบแทน

 - คาตอบแทนวิทยากร 1 x 1200x 6 =  7,200  บาท
6,500      คาใชสอย 

 - คาอาหารวาง 25  x 100 x 1  = 2,500  บาท
 - คาอาหารกลางวัน 30 x 100 x 1 = 3,000 บาท
 - คาเดินทาง   1,000  บาท 

6,300      คาวัสดุ 
 - คาวัสดุ  6,300  บาท

9.7    กิจกรรม อบรมการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูชวยกุก
 แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดทําโครงการ เตรียมความพรอมสูตําแหนงผูชวยกุก
2. ดําเนินการจัดโครงการ 
3. สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล

7,200      คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 x 1200 x6  =  7,200  บาท
คาใชสอย 
 - คาอาหารวาง 25  x 50 x 2  = 2,500  บาท 
 - คาอาหารกลางวัน  80 x 50 x1  = 4,000  บาท

6,300      คาวัสดุ
 - คาวัสดุ   6,300  บาท 

ผูเสนอโครงการ

งบแผนดิน เงินรายได

คาตอบแทน

คาวัสดุ

คาตอบแทน

คาใชสอย

งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย 6,500                     

เงินรายได
งบดําเนินการ
งบรายจาย

20,000                        

คาวัสดุ

20,000                        
รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินการ
งบรายจาย

(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร)
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตรสถิติ รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ขอที่ 4.1, 6
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ ขอที่ 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ ขอที่ 1.1, 1.2, 1.3

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน จําเปนตองเพิ่มศักยภาพใหนักศึกษาทั้งในดานการเรียนการสอน วิชาการ
และประสบการณ และความสามารถเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สอดคลองหรือเกี่ยวของกับหลักสูตร ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อการสอน เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดความรูและทักษะทางคณิตศาสตร 
เห็นประโยชนของการนําคณิตศาสตรไปใช เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนทําไดอยางมีประสิทธิภาพด ีและสามารถพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นทางสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ จึงจัดใหมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู
การฝกปฏิบัติพรอมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที ่เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสภาพจริงนอกหองเรียน ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมเพื่อการทํางานจริงตอไป

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4.2 เพื่อใหนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติทุกคนมีทักษะและความรูพื้นฐานคณิตศาสตรเพียงพอในการศึกษาตอ
หลักสูตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
4.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร  สาระทางคณิตศาสตร ที่ไดจากการอบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา  

5.1 จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ สําหรับอาจารยและนักศึกษา
5.2 ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ
5.3 จัดอบรมอบรมเสริมความรูทางคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
5.4 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1 - 2 - 0605 - 11 - 12
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
3. ความรูที่ไดรับหลังจากเขารวมกิจกรรม

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ  บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3. 81,250      81,250        
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 12,850      20,560      17,990        

2. 20,250      
3. 11,450      62,000      7,800         
4. 9,000       26,100      12,000        

                 33,300                         128,910                          37,790         

 และนักศึกษา

งบประมาณรวม
( บาท)

 ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ 20,250                      

ระดับคะแนน 3.5
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในโครงการ

มากกวารอยละ 75

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
มากกวารอยละ 75

20,250                           
 จัดอบรมเสริมความรูทางคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร 47,100                      47,100                           
 และสถิติ

 จัดอบรมเสริมความรูทางคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร
 และสถิติ

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

ชื่อกิจกรรม
แหลงงบประมาณ

 จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ สําหรับอาจารย 51,400                      51,400                           
งบแผนดิน เงินรายได

200,000  

รวม 200,000                                                                200,000                               

200,000                                                                                                                   

 จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ สําหรับอาจารย

33,300                           128,910                          37,790                                 

 และนักศึกษา
 ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 25,000     คาใชสอย
- คาจางซอมแซมครุภัณฑสาขา รวมเปนเงิน 25,000 บาท

คาวัสดุ คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน
- คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย 5 คนๆละ 210 บาท เปนเงิน 1,050 บาท

- คาเชารถบัส 2 คัน (1 ครั้งx4,000) เปนเงิน 4,000 บาท
- คาอาหาร 8,000 บาท

คาวัสดุ 7,200       คาวัสดุ
- คาน้ํามัน 4,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุและซอมแซมครุภัณฑ สําหรับอาจารยและนักศึกษา

งบดําเนินงาน 51,400                        
รายละเอียดคาใชจายงบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

1.  ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
2.  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน หนังสือเขาสาขาวิชา รวมถึงวัสดุที่ใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน
3.  ปรับปรุงเว็ปไซตสาขาคณิตศาสตรและสถิติ

- คาวัสดุสาขา รวมเปนเงิน 26,400 บาท

ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ

1.  ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
2.  ติดตอสถานที่ดูงาน
3.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,250                        

คาใชสอย 12,000                    คาใชสอย

- คาจัดทําเอกสารคูมือ 3,200 บาท

26,400                    

1,050                      
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
- คาวิทยากร(ครั้งที่1) (7 ชั่วโมง x 3 วัน x 400 บาท) 
เปนเงิน 8,400 บาท
- คาวิทยากร(ครั้งที่2) (7 ชั่วโมง x 2 วัน x 400 บาท) 
เปนเงิน 5,600 บาท
- คาวิทยากร(ครั้งที่3) (7 ชั่วโมง x 1 วัน x 600 บาท) 
เปนเงิน 4,200 บาท
- คาวิทยากร(ครั้งที่4) (7 ชั่วโมง x 1 วัน x 400 บาท) 
เปนเงิน 2,800 บาท
คาใชสอย
- คาอาหารวาง (14 ม้ือ x 20 บาท x 80 คน) 
เปนเงิน 22,400 บาท
- คาอาหารกลางวัน (7 ม้ือ x 50 บาท x 80 คน)
เปนเงิน 28,000 บาท
คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 11,750 บาท

จัดอบรมเสริมความรูทางคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

1.  ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
2.  จัดอบรมตามโครงการที่ไดวางแผนไว
3.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 81,250                        

คาตอบแทน 21,000                    

คาใชสอย 50,400                    

คาวัสดุ 9,850                      
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
-  คาวิทยากร (2 ชั่วโมง x 1 วัน x 600 บาท) เปนเงิน 1,200 บาท
-  คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย (210 x 5 คน x 2 วัน) เปนเงิน 2,100 บาท

คาใชสอย คาใชสอย
-  คาอาหารวาง (6 ม้ือ x 30 บาท x 39 คน) เปนเงิน 7,020 บาท
-  คาเชารถบัส (2 วัน x 2,000 x 2 คัน) เปนเงิน 8,000 บาท 
- คาน้ํามัน(2 วัน x 2 คัน x 4000 บาท) เปนเงิน 16,000 บาท
- คาจางดูแลความเรียบรอยอุปกรณคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (2 คน x 6,000 บาทตอ 1 ป) รวมเปนเงิน 12,000 บาท

คาวัสดุ คาวัสดุ
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 780 บาท

47,100                        

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาคณิตศาสตรและสถิติ

1.  ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน

ผูเสนอโครงการ
(สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร)

780                        

2.  จัดอบรมตามโครงการที่ไดวางแผนไว
3.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน

คาตอบแทน 3,300                      

43,020                    

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ       พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  ü ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน    จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.6 , 2.7 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ.

           สาขาวิชาเคมีมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ และคณะอื่น ๆ 
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนไดผลด ีและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ดังนั้นสาขาวิชาเคมีตองมี
เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัยและมีปริมาณเพียงพอ  นอกจากนี้นักศึกษาของสาขาวิชาเคมี
ก็ควรจะไดมีความรูความเขาใจในวิชาเฉพาะดานทางเคมีอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมในการอบรม ฝกปฏิบัติ
และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสภาพจริงนอกหองเรียน อีกทั้งยังเปนการพัฒนาทักษะกอนที่จะออกไป
ปฏิบัติงานจริง

4. วัตถุประสงค
      4.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
      4.2 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย

5.1 กิจกรรม   จัดการเรียนการสอนดานเคมี
5.2 กิจกรรม   อบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย
5.3 กิจกรรม   โศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมี

1 - 2 - 0606 - 11 - 13

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. ความรูที่ไดรับหลังจากเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000     40,000    33,340    
2. 37,300    
3. 19,360    

                 40,000                      40,000                     90,000     

2. ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ระดับคะแนน 3.5
รอยละ 75

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 170,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมในโครงการ 300

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดการเรียนการสอนดานเคมี 113,340                   113,340                  
 อบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย 37,300                     37,300                    
 ศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมี 19,360                     19,360                    

รวม 170,000                                                           170,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดการเรียนการสอนดานเคมี
 อบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย
 ศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมี

รวม 40,000                          40,000                        90,000                        
170,000                                                                                                    
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ 113,340   

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

37,300       

3,000      คาวัสดุ

5,500      คาใชสอย

   2,500 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดการเรียนการสอนดานเคมี

1. ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี  รวมถึงวัสดุสํานักงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 113,340                      คาวัสดุ

 -คาวัสดุสารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร  100,000 บาท
 -คาวัสดุการเรียนสํานักงาน  13,340 บาท
 

อบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย

1. ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
2. ติดตอวิทยากรในการอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิจัย
3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการจัดอบรม
4. ประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ คาตอบแทน

- คาวิทยากร 4 คน 2 วัน (600 x 6 ชั่วโมง x 4 คน x 2 วัน) 

คาวัสดุ

คาตอบแทน 28,800                    
   เปนเงิน 28,800 บาท

- คาวัสดุในการจัดอบรม เปนเงิน 3,000 บาท

- คาอาหารกลางวัน  (60 บาท x 2 วัน x 25 คน) เปนเงิน
  3,000 บาท

คาใชสอย

- คาอาหารวาง (25 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน x 25 คน) เปนเงิน
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

(สาขาวิชาเคมี)
ผูเสนอโครงการ

ศึกษาดูงานสาขาวิชาเคมี

2. ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
งบดําเนินการ 19,360                    คาใชสอย

1. ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน

- คาเชารถบัส  (2 ครั้ง x 8,000  บาท)
    เปนเงิน 16,000 บาท

รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

- คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย (210x 8 คน x 2 วัน) เปนเงิน
    3,360 บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานฟสิกส รหัส
และวิทยาศาสตรทั่วไป

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

( √ ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่    2.10 , 9.1 , 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่    1.1 ,1.2 , 1.3 , 1.4 , 3.3 , 5.10 , 6.6 , 6.7

ใหมีความรูความสามารถ รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ หองเรียน และหองปฏิบัติการตองมีความทันสมัยพรอมใชงานอยูเสมอ

 แกนักศึกษาและบุคลากร  การไปศึกษานอกสถานท่ี  การเรียนรูรวมกับชุมชน การจัดกิจกรรมเสริมความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษา

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ใหนักศึกษาไดเรียนภาคบรรยายและปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรนําความรูและประสบการณที่ไดไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5.1 กิจกรรม  จัดหาวัสดุ  จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน   
5.2 กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
5.3 กิจกรรม  ใหบริการวิชาการแกชุมชน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

ขอที ่   3.2 , 4.1.1 , 4.1.2 , 6.1 , 7.1 , 17

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีความเปนเลิศ   ตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทยและของสังคมนั้น  จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากร 

  ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณใหแกนักศึกษา  เชน การเชิญวิทยากรใหความรู

 ไดพัฒนาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  และประกอบวิชาชีพไดอยางแทจริง

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1 - 2 - 0607 - 11 - 14
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. นักศึกษาที่เรียนวิชาฟสิกสเปนวิชาพื้นฐานและนักศึกษาวิชาเอก

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000       30,000       30,000         
2. 15,000       15,000         
3. 15,000       15,000    

                 45,000                      60,000                       45,000       

4. บริการวิชาการแกชุมชน 3 ครั้ง/ป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. สื่อ วัสดุ  อุปกรณ ที่เหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา สื่อพรอมใชงาน
2. จัดอบรมศึกษาดูงานใหนักศึกษาและบุคลากร อยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรียน

300 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 150,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

150,000                                                            150,000                          

 จัดหาวัสดุ  จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน 90,000                     90,000                               
 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 30,000                     30,000                               
 ใหบริการวิชาการแกชุมชน 30,000                     30,000                               

รวม

 จัดหาวัสดุ  จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน
 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ใหบริการวิชาการแกชุมชน

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 45,000                          60,000                         45,000                            
150,000                                                                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

90,000       
คาวัสดุ คาวัสดุ

- วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  35000 บ.
- วัสดุสํานักงาน 15000 บ.

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000      
คาตอบแทน 16,000      คาตอบแทน

คาใชสอย 14,000     คาใชสอย
- คาอาหารวาง 20 x 50 x 8 = 8,000 บ.

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000      
คาตอบแทน 9,600       คาตอบแทน

คาใชสอย 20,400     คาใชสอย
       - วัสดุอุปกรณในการจัดโครงการ 20,400 บ. 

ผูเสนอโครงการ

ใหบริการวิชาการใหแกชุมชน

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. จัดอบรมความรูที่เก่ียวของในวิชาชีพใหกับนักศึกษา
2. จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับนักศึกษา
3. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

(สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี

งบดําเนินการ

- คาตอบแทนวิทยากร  600บ. x 8 x 2 x คน = 9,600 บ.

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาอาหารกลางวัน 30 x 50 x 4 = 6,000 บ.

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2.โครงการอบรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร

3.ซอมบํารุงวัสดุและครุภัณฑ 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุ  จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน

1. จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
2.จัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อใชในสาขา ฯ

งบดําเนินการ
90,000                      

งบดําเนินการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาตอบแทนวิทยากร 40 x 400 = 16,000 บ.

- วัสดุทางการศึกษา 40000 บ.
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     (  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.5, 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.1, 1.2

การจัดการศึกษาทางชีววิทยา นักศึกษาจะตองทดลองปฏิบัติเพื่อทักษะและความชํานาญในวิชาชีพ จึงจําเปนตองมีเครื่องมือ 
วัสดุและสารเคมีสําหรับการปฏิบัติการใหเพียงพอ และไดรับประสบการณจริงจากการศึกษาดูงาน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา
2. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสด ุสารเคมี ซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร
5.2 กิจกรรม อบรมเสริมทักษะความรูหรือทัศนศึกษา

1 - 2 - 0608 - 11 - 15

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ไมนอยกวารอยละ 60

เชิงปริมาณ
นักศึกษาไดรับความรูและทักษะทางชีววิทยา ไมนอยกวา 120 คน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 75,800     46,000    76,520    
2. 7,000      17,680    7,000      

                 82,800                      63,680                     83,520     

                                   

ชื่อกิจกรรม

 จัดหาวัสด ุสารเคมี ซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร 198,320                   198,320                  
 อบรมความรูเสริมทักษะ/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 31,680                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ

ไมนอยกวารอยละ 70
นักศึกษามีความพึงพอใจวัสด ุอุปกรณการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 70
นักศึกษาจํานวน 100 คนเขารวมกิจกรรมเสริมความรู
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 70

-นักศึกษาจํานวน 150 ไดรับความรูและทักษะทางชีววิทยาผานเกณฑการประเมินผลการศึกษา

งบประมาณรวม
ชื่อกิจกรรม

แหลงงบประมาณ

นักศึกษามีวัสด ุอุปกรณในการเรียนการสอน  ไมนอยกวา 100 คน

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมความรู  ไมนอยกวา 60 คน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 230,000           

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

31,680                    

รวม 230,000                        230,000                      

 จัดหาครุภัณฑ  วัสด ุสารเคมี ซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร
 อบรมความรูเสริมทักษะ/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

รวม 82,800                          63,680                        83,520                        
230,000                                                                                                    

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

198,320     

สื่อการเรียนการสอน และซอมครุภัณฑ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

31,680       
3,000       

คาใชสอย 28,680     
 - คาอาหารกลางวัน 100 x 80 = 8,000 บาท  
 - คาเชารถบัส 2 x 8,000 = 16,000 บาท    
 - คาเชารถตู 1 x 3000 = 3000 บาท
 - คาเบ้ียเลี้ยง 8 คนๆละ 210 บาท เปนเงิน  1,680 บาท

ผูเสนอโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาตอบแทนวิทยากร 2 x 1500 = 3,000 บาท
คาใชสอย

อบรมความรูเสริมทักษะ/ศึกษาดูงานนอกสถานที่

(สาขาวิชาชีววิทยา)

1. สํารวจความตองการทรัพยากร เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสด ุสารเคมี ซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร

2.สอบถามราคา
3. ดําเนินการจัดหาทรัพยากรใหเปนไปตามความตองการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

198,320                   - วัสดุวิทยาศาสตร, อาหารเลี้ยงเชื้อ, สารเคมี และวัสดุผลิต

งบดําเนินงาน
คาวัสดุ คาวัสดุ

1.สํารวจทักษะที่นักศึกษายังขาดแคลน/แหลงความรูที่นักศึกษาสนใจ
2.ดําเนินกิจกรรมเสริมทักษะ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาตอบแทน
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1. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา รหัส
สาธารณสุขศาสตร รหัส

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 (  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
    (     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   1.7
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   2.6, 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   3.1, 3.2

                            สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มพูนความรูให
นักศึกษามีความรูนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูในชุมชนและ
แหลงการเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อนักศึกษาจะไดรับความรูการถายทอดประสบการณตรงจากบุคคลที่ชํานาญการในดานตางๆ
โดยตรง ตลอดจนไดมีความรูและประสบการณในงานสาธารณสุข สามารถนําประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
 4.1 นักศึกษาไดรับความรูจากแหลงการเรียนรูในชุมชนและแหลงการเรียนรูนอกสถานที่
4.2 นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณดานงานสาธารณสุข
4.3 นักศึกษาสามารถปฏิบัติการชวยเหลือฟนคืนชีพเบ้ืองตนได
4.4 นักศึกษามีความเปนผูนําทางดานสุขภาพ
4.5 นักศึกษาสามารถผลิตสื่อทางดานสุขภาพได
4.6 นักศึกษาสามารถตรวจกรุปเลือดและตรวจหาสารปนเปอนในอาหารได

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1 - 2 - 0609 - 11 - 16

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 2 - 0609 - 13 - 17
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5.1 กิจกรรม  ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
5.2 กิจกรรม  อบรมการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
5.3 กิจกรรม  ผลิตสื่อทางดานสุขภาพ
5.4 กิจกรรม  อบรมความเปนผูนําทางดานสุขภาพ
5.5 กิจกรรม  ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.6 กิจกรรม  ปฐมนิเทศนักศึกษา
5.7 กิจกรรม  สัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ
5.8 กิจกรรม  ปจฉิมนิเทศนักศึกษา

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในมหาวิทยาลัย 15,400     

ราชภัฏเพชบุรี
6. ปฐมนิเทศนักศึกษา 37,200     37,200       
7. สัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 24,000     24,000       
8. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 25,200     25,200       

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 75 - นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชได
 - อาจารยในสาขาวิชามีความพึงพอใจในการใชวัสดุ ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงปริมาณ
 - นักศึกษาเขารวมโครงการ รอยละ 100

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

เชิงคุณภาพ
 - นักศึกษามีความรูความเขาใจในการทํากิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 90
 - นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 280,000           

 ผลิตสื่อทางดานสุขภาพ 46,150                     46,150                       
 อบรมความเปนผูนําทางดานสุขภาพ 20,600                     20,600                       

 ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข 85,520                     85,520                       
 อบรมการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 25,930                     25,930                       

15,400                       

รวม 280,000                                                           280,000                          
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 42,760     21,380    21,380       
2. 25,930     
3. 46,150     
4. 20,600    
5. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในมหาวิทยาลัย 15,400       

ราชภัฏเพชบุรี
6. ปฐมนิเทศนักศึกษา 37,200     
7. สัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ 24,000     
8. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 25,200    

                 176,040                    67,180                     36,780         

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,520      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

67,180                        36,780                            
280,000                                                                                                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข

1..ติดตอสถานที่ในการศึกษาดูงาน

 ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
 อบรมการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
 ผลิตสื่อทางดานสุขภาพ
 อบรมความเปนผูนําทางดานสุขภาพ

รวม 176,040                        

งบดําเนินการ 85,520                        
คาตอบแทน คาตอบแทน

2..ศึกษาดูงาน
3..ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

  - คาเบ้ียเลี้ยง (180 x 3) + (210 x 4) x 4 = 5,520 บาท
คาใชสอย 80,000                    คาใชสอย

  - คายานพาหนะ (คาน้ํามัน) 20,000 x 4 = 80,000 บาท
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000      

 - คาอาหารกลางวัน 60 x 60  = 3,600 บาท  
10,930     คาวัสดุ

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

46,150      

22,800     คาใชสอย

 - คาอาหารกลางวัน 60 x 60 x 3 = 10,800  บาท
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 60 x 50 = 3,000 บาท

14,950     คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน  =  10,000 บาท

งบดําเนินงาน 25,930                        
คาตอบแทน 12,000                    คาตอบแทน

อบรมการชวยฟนคืนชีพ (CPR)

1..การติดตอวิทยากร
2..ดําเนินการอบรม
3..ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน = 9,430 บาท
 - คาเอกสารประกอบการสอน 60 x 25 = 1,500 บาท

 - คาตอบแทนวิทยากร 6 x 400 x 5 = 12,000 บาท
คาใชสอย คาใชสอย

 - คาอาหารวาง 60 x 25 x 2 = 3,000 บาท

งบดําเนินการ
คาตอบแทน 8,400                     คาตอบแทน

 - คาตอบแทนวิทยากร  21 x 400 = 8,400 บาท

อบรมการผลิตสื่อทางดานสุขภาพ

1..การติดตอวิทยากร
2.ดําเนินการอบรม
3..ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาเครื่องปริ้นซเลเซอร  = 4,950 บาท

คาใชสอย
 - คาอาหารวาง 60 x 25 x 6 = 9,000  บาท

คาวัสดุ
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,600      
คาตอบแทน 

7,800      คาใชสอย

  -  คาอาหารกลางวัน 60 x 60 = 3,600  บาท
  -  คาเอกสารประกอบการอบรม 60 x 20 = 1,200 บาท

10,000     คาวัสดุ
   -  คาวัสดุสํานักงาน  =  10,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,400      

คาใชสอย 7,500      คาใชสอย

  - คาอาหารกลางวัน 60 x 60 = 3,600 บาท
  - คาเอกสารประกอบการอบรม 60 x 15 = 900 บาท

        คาวัสดุ 5,500      คาวัสดุ
  - คาวัสดุสํานักงาน =  2,500 บาท

อบรมความเปนผูนําทางดานสุขภาพ

1..การติดตอวิทยากร

งบดําเนินการ
คาตอบแทน 2,800                     

  - คาตอบแทนวิทยากร  7 x 400 = 2,800 บาท
คาใชสอย

2..ดําเนินการอบรม
3..ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1.การติดตอวิทยากร
2.ดําเนินการอบรม
3..ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

  - คาอาหารวาง 60 x 25 x 2 = 3,000  บาท

คาวัสดุ

       

  - คาอาหารวาง 60 x 25 x 2 = 3,000  บาท

  - ชุดตรวจสอบสารตางๆ = 3,000 บาท

งบดําเนินการ
คาตอบแทน 2,400                     คาตอบแทน  

  - คาตอบแทนวิทยากร  6 x 400 = 2,400 บาท
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9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

37,200      

คาใชสอย 6,600      

คาวัสดุ 21,000     

  - คูมือออกฝกงาน 60 x 100 = 6,000  บาท

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 6,500      คาใชสอย

คาวัสดุ 17,500     

งบดําเนินการ
คาตอบแทน 9,600                     คาตอบแทน

  - คาตอบแทนวิทยากร 400 x 4ชม. x 6คน = 9,600  บาท

ปฐมนิเทศนักศึกษา

1..การติดตอวิทยากร
2..ดําเนินการปฐมนิเทศ
3..ประเมิณผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 คาวัสดุ
  - คาวัสดุสํานักงาน = 15,000   บาท

คาใชสอย
  - คาอาหารวาง 60 x 25 x 2    =  3,000 บาท
   - คาอาหารกลางวัน 60 x 60   =  3,600  บาท

งบดําเนินการ 24,000                        

       -   คาอาหารวาง 50 × 25 x 2   =  2,500 บาท

สัมมนาระหวางฝกประสบการณ

1..ติดตอประสานงานนักศึกษา
2..ดําเนินการสัมมนา
3..ประเมิณผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

       -  คาอาหารกลางวัน 50 x 60   =  3,000  บาท
       -  คาจางจัดสถานที่ = 1,000  บาท
 คาวัสดุ
       -  เอกสารประกอบการสัมมนา 50 x 50  = 2,500 บาท

       -  คาวัสดุสํานักงาน = 15,000
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9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,200      

6,500      

17,500     

ปจฉิมนิเทศนักศึกษา

1..การติดตอวิทยากร
2..ดําเนินการปจฉิมนิเทศ
3..ประเมิณผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)

       -  คาอาหารกลางวัน 50 x 60   =  3,000  บาท
       -  คาจางจัดสถานที่  1,000  บาท

คาวัสดุ คาวัสดุ
       -  คาเอกสารปจฉิม  50 x 50  = 2,500  บาท
       -  คาวัสดุสํานักงาน = 15,000  บาท

คาใชสอย คาใชสอย
       -   คาอาหารวาง 50 x 25 x 2      =  2,500 บาท

งบดําเนินการ
คาตอบแทน 1,200                     คาตอบแทน

       -  คาตอบแทนวิทยากร 400 x 3   = 1,200บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาและบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค รหัส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(  /  ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......4.2.1 และ 4.2.2.................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …4.1 และ 4.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ .....2.1 และ 2.2.................

 ปจจุบันงานวิจัยถือวาเปนสวนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางระบบ
และกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคูไปกับการ
พัฒนานักวิจัยใหมีสมรรถนะและจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ด ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
การตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม คณะวิทยาศาสตรฯ จึงไดจัดกิจกรรมภายใตโครงการนี้ทั้งหมด 7 กิจกรรม
ดังรายการดานลาง

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะเพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

และสงเสริมศักยภาพของบุคลากรภายในคณะ ใหสามารถดําเนินการวิจัยและงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธงานวิจัย  การคัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
เพื่อใหเกิด การนําไปใชประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นมากที่สุด

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1 - 5 - 0601 - 21 - 18
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5.1 กิจกรรม จัดทําระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค........................................................................
5.2 กิจกรรม..ยกยองนักวิจัยดีเดนที่ไดตีพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรค...................................................................
5.3 กิจกรรม..สนับสนุนการไปเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การรวมประชุม และอบรม........................................
5.4 กิจกรรม.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรค...........................................
5.5 กิจกรรม.สรางหองสมุดวิจัยและงานสรางสรรค....................................................
5.6 กิจกรรม.ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อนําไปสูการใชประโยชน......................
5.7 กิจกรรม.รวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรคกับองคกรภายนอก...........................

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
เชิงปริมาณ

ระดับดี

       จํานวนผูเขารวมการอบรม 10 คน
       จํานวนครั้งที่มีผูไปนําเสนองานวิจัยหรือไปอบรมหรือเขารวมประชุมวิชาการ 10 ครั้ง
       จํานวนงานวิจัยที่ไดตีพิมพ 2 เรื่อง

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
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 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3.

4.

5. 68,000     68,000    
6. 46,710     46,710    

7. 51,640     51,640    

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 8,000      6,000      6,000      

2. 23,500    

3. 40,000     40,000    38,900    

4. 18,950    

5. 25,000     25,000    18,000    
6. 15,000     15,000    16,710    

7. 20,000    31,640    

                 88,000                      124,950                   134,750   

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 347,700           

 สรางหองสมุดวิจัยและงานสรางสรรค
 ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อนําไปสูการใชประโยชน

 รวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรคกับองคกร
ภายนอก

รวม 347,700                                                           347,700                      

ชื่อกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

20,000                     20,000                    

 ยกยองนักวิจัยดีเดนที่ไดตีพิมพผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

23,500                     23,500                    

 สนับสนุนการไปเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
การรวมประชุม และอบรม

118,900                   118,900                  

 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

18,950                     18,950                    

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 สรางหองสมุดวิจัยและงานสรางสรรค

 ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อนําไปสูการใชประโยชน

 รวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรคกับองคกร
ภายนอก

 รวม 88,000                          

 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
 ยกยองนักวิจัยดีเดนที่ไดตีพิมพผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
 สนับสนุนการไปเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
การรวมประชุม และอบรม

 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

124,950                      134,750                      
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000      
คาใชสอย

เปนเงิน 6,000บาท 
 -  คาอาหารวาง  12 คน x 25 บาท x 10 ม้ือ   
เปนเงิน 3,000 บาท 

คาวัสดุ คาวัสดุ 
 - คาจางถายเอกสาร พิมพงาน และอื่นๆ  6,000 บาท
 - คาวัสดุสํานักงาน งานคอมพิวเตอร 5,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4.ประเมินผลจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค

23,500      
คาตอบแทน 15,000     คาตอบแทน

 - คาเงินรางวัล 5,000 บาท x 5 รางวัล 15,000 บาท
คาใชสอย
 - คาอาหารวาง 10 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 
เปนเงิน 500 บาท

เปนเงิน 1,000 บาท 
7,000      คาวัสดุ 

 - คาวัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร   5,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

1.แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3.ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และประเมินความพึงพอใจ

2.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณานักวิจัย
3.ประกาศผลการพิจารณาและแจงใหบุคลากรภายในคณะทราบ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน
9,000                     คาใชสอย

 -  คาอาหารกลางวัน 12 คน x 5 วัน x 100 บาท

11,000                    

1,500                     

งบดําเนินการ

คาใชสอย

คาวัสดุ 

 - คาจางถายเอกสาร พิมพงาน และอื่นๆ 2,000 บาท

ยกยองนักวิจัยดีเดนที่ไดตีพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยดีเดน

 - คาอาหารกลางวัน 10 คน x 1 วัน x 100 บาท
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

118,900    
คาใชสอย

         เปนเงิน 18,900 บาท
     -  คาที่พัก 30 คน ๆละ 1 คืน x 1,000  บาท
         เปนเงิน 30,000 บาท

40,000     คาวัสดุ
     -  คาเดินทาง(คาน้ํามันและยานพาหนะ ) 

     -  คาจางทําโปสเตอรและสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
         การนําเสนอผลงานเปนเงิน 10,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

18,950      

     -  คาวิทยากรจํานวน 2 คน x 3 ชั่วโมง ๆ ละ1,200 บาท

3,750      

         เปนเงิน 2,500 บาท
     -  คาอาหารวาง 25 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ
         เปนเงิน 1,250 บาท

8,000      

     -  คาวัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอรและอื่นๆ  3,000 บาท 

สนับสนุนการไปเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การรวมประชุมและการอบรม

         เปนเงิน 7,200 บาท

เงินรายได รายละเอียดคาใชจายงบรายจาย งบแผนดิน

     -  คาเบ้ียเลี้ยง 30 คน ๆ ละ 210 บาท x 3 วัน 

2.สนับสนุนการไปเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การรวมประชุมและการอบรมวิชาการตางๆ

7,200                     

3.สรุป และประเมินผลจํานวนผูไปเผยแพร เขารวมประชุม และอบรมวิชาการ

คาใชสอย 78,900                    

1.แจงบุคลากรภายในคณะถึงการสนับสนุน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

     -  คาลงทะเบียน 30,000 บาท

         30 คน ๆ ละ1,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

คาวัสดุ

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

งบดําเนินการ

2.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เชิญวิทยากร และดําเนินการอบรม
3. อบรมและประเมินผลความพึงพอใจ

คาวัสดุ 

 คาใชสอย

คาตอบแทน

     -  คาอาหารกลางวัน 25 คน x 1 วัน x 100 บาท 

คาตอบแทน

คาวัสดุ 

คาใชสอย

     -  คาจางถายเอกสาร พิมพงานและอื่นๆ 5,000 บาท
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9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

68,000      
คาใชสอย
     -  คาจางจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 5,000 บาท

60,000     คาวัสดุ
     -  คาหนังสือ วารสาร คาวัสดุสํานักงาน 
        ชั้นวางหนังสือ และอื่นๆ  60,000 บาท

3,000      คาสาธารณูปโภค 
     -  คาสาธารณูปโภค 3,000 บาท

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.จัดสงขอมูลไปยังหนวยงานตาง ๆ  

46,710      

     - คาจางทําฐานขอมูล สื่อประชาสัมพันธ 

8,710      

3,000      คาสาธารณูปโภค
     -  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 3,000 บาท

1.พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ

งบรายจาย งบแผนดิน

2.ดําเนินการจัดหาหนังสือและสืออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ แลประเมินความพึงพอใจผูมาใชงาน

5,000                     

สรางหองสมุดวิจัยและงานสรางสรรค

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อนําไปสูการใชประโยชน

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค 

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

        และบอรดประชาสัมพันธ เปนเงิน 35,000 บาทคาวัสดุ

งบดําเนินการ

2.จัดทําบูทหรือบอรดประชาสัมพันธงานวิจัยและสื่อประชาสัมพันธ

คาใชสอย 35,000                    คาใชสอย

คาวัสดุ
     - คาวัสดุที่เกี่ยวของ เปนเงิน 8,710 บาท

คาสาธารณูปโภค 

คาใชสอย
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9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ดําเนินการจัดประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือความรวมมืออื่นๆ ในการทําวิจัย

51,640      

     -  คาตอบแทนวิทยากร  2 คน x 1,200 บาท x 3ชั่วโมง

28,440     คาใชสอย

        เปนเงิน 5,000 บาท
     -  คาอาหารวาง 50 คน x 25 บาทx 2 ม้ือ 
         เปนเงิน 2,500 บาท
     -  คาเบ้ียเลี้ยง 10 คน x210 บาทx1 วัน 
        เปนเงิน 2,100 บาท
     -  คาที่พัก 10 คน x1 คืน x 1,000 บาท 
         เปนเงิน 10,000 บาท
     -  คาเชารถ เปนเงิน 8,840 บาท

13,000     คาวัสดุ
     -  คาน้ํามัน  5,000 บาท
     -  วัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร และอื่นๆ 8,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 3,000      คาสาธารณูปโภค 
     -  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 3,000 บาท

        เปนเงิน 7,200 บาท

งบดําเนินการ
คาตอบแทน

* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการในทุกกิจกรรม *

คาใชสอย

คาวัสดุ

     - คาอาหารทํากลางวัน 50 คน x 100 บาท x1 วัน  

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

รวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรคกับองคกรภายนอก

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการ

4.ประเมินกิจกรรม และประชุมสรุปงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน7,200                     

2.ประชุมรวมกับองคกรภายนอกเพื่อสรางความรวมมือ
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 8,9,11,12 และ 13
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   8.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  5.1,5.2,

  การปฏิบัติงานในสํานักงานคณบด ี เปนงานบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปอํานวยการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติงาน
จัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูชุมชน ไดแก ใหบริการงานวิชาการ  งานธุรการ  งานหองเรียน   อาคารสถานที่    
งานการจัดทําเอกสารการเรียนการสอน  ขอสอบ  หลักสูตร  งานการจัดประชุม  งานการเจาหนาที ่ งานเอกสาร  งานการเงินและพัสด ุ
งานการบริหารงบประมาณ  งานการคุมสอบ  งานการจัดอบรมสัมมนา งานควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
บุคลากร  งานการประเมินผล งานดูแลรักษาซอมแซมวัสดุอุปกรณสํานักงาน  ซอมแซมอาคารสถานที่  การเบิกจายคาสอน การให   
บริการทางวิชาการแกบุคคลภายในและภายนอก และงานบริการดานอื่นๆ ซึ่งสํานักงานคณบดีตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติหนาที่จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
4.2 เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ
4.3 เพื่อใหสํานักงานคณบดีมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
5.1 กิจกรรม ดําเนินการบริหารสํานักงานคณบดี
5.2 กิจกรรม จัดประชุมกรรมการบริหารคณะ 
5.3 กิจกรรม.จัดทํา/พิมพเอกสาร เอกสารการสอน ขอสอบ  ฯลฯ
5.4 กิจกรรม ดูแลรักษาซอมแซม  อาคารสถานที่ วัสด ุอุปกรณ 
5.5 กิจกรรม  จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในคณะ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

2 - 2 - 0601 - 11 - 19
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

       6.3 การบริหารจัดการสํานักงานคณบดีมีความคลองตัวผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. 12,200     12,200    

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 67,600     67,600    67,600    
2. 8,000      8,000      9,000      
3. 25,000     20,000    20,500    
4. 35,000     35,000    35,000    

4,100      5,000      3,100      
139,700                     135,600                   135,200                   

139,700                        135,600                      135,200                      
410,500                                                                                                    

  ดําเนินการบริหารสํานักงานคณบดี
 จัดประชุมกรรมการบริหารคณะ
  จัดทํา/พิมพเอกสาร เอกสารการสอน ขอสอบ  ฯลฯ
 ดูแลรักษาซอมแซม  อาคารสถานที่ วัสด ุอุปกรณ

  5.    จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในคณะ

รวม

รวม 410,500                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

410,500                                                         
จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในคณะ

แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

  จัดทํา/พิมพเอกสาร เอกสารการสอน ขอสอบ  ฯลฯ 65,500                     65,500                    
 ดูแลรักษาซอมแซม  อาคารสถานที่ วัสด ุอุปกรณ 105,000                   105,000                  

  ดําเนินการบริหารสํานักงานคณบดี 202,800                   202,800                  
 จัดประชุมกรรมการบริหารคณะ 25,000                     25,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

       

       6.1 การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ระดับ 3
       6.2 อาคารเรียนมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน ระดับ 3

ระดับ 3
       6.4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับสูง ระดับ 3

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 410,500           
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
 - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  2,000 บ.

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาลางเคร่ืองปรับอากาศ  45,000 บ.
 - คานิเทศนักศึกษา  30,000 บ.

คาวัสดุ คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาใชสอย อาหารวาง หัวละ25 บ.15 คน 3 คร้ัง 1,125 บ. 
 - คาพาหนะ  17,000 บ.

คาวัสดุ 3,000     คาวัสดุ
 - คาวัสด ุ3,000 บ. 

 - คาตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการประจํา  3,875 บาท

3,875                     

18,125                    

จัดประชุมกรรมการบริหารคณะ 

1.จัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมทุกประเภทตลอดป
2.จัดการประชุม เตรียมเอกสาร บันทึกการประชุม 
3.รายงานการประชุม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 25,000                        

งบดําเนินงาน 202,800                      
คาตอบแทน

 - วัสดุสํานักงาน   95,800 บ.
 - น้ํายาดับเพลิง และถังดับเพลิง  30,000 บ.

2,000                     

75,000                    

125,800                  

1. จัดระบบการปฏิบัติงาน  ดําเนินการงานสารบรรณ  งานธุรการเอกสาร 
2.ปรับปรุงการใหบริการการเรียนการสอน  วัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑใหเพียงพอและมีคุณภาพดี
3. การนิเทศนักศึกษา และการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานสํานักงานคณบด ี

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
 ดําเนินการบริหารสํานักงานคณบดี
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ 65,500    คาวัสดุ

 - คาจางพิมพงาน คาจางทํารูปเลมเอกสารคูมือปฏิบัติงาน
เอกสารการสอน รวม 5,000 บ.

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย คาใชสอย

 - คาวัสดุซอมงานประปา โทรศัพท  ไฟฟา รวม 20,000 บ.

งบดําเนินงาน 105,000                      

 - คาใชสอย ซอมแซมวัสด ุครุภัณฑ 85,000 บ.  
คาวัสดุ 20,000                    คาวัสดุ

85,000                    

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ดูแลรักษาซอมแซม  อาคารสถานที่ วัสด ุอุปกรณ 

1.สํารวจและรับแจงการชํารุด สึกหรอ ของวัสดุอุปกรณ 

งบดําเนินงาน 65,500                        

2.ประสานงานชางซอม ประมาณราคาและวัสดุอุปกรณในการซอม
3..จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการซอมแซม และดําเนินการจางซอมกรณีครุภัณฑเฉพาะ

งบรายจาย

 - คาวัสดุ รวม 60,500 บ.

 จัดทํา/พิมพเอกสาร เอกสารการสอน ขอสอบ  ฯลฯ

1.รับตนฉบับในการจัดพิมพ  และรางเอกสาร
2.ดําเนินการจัดทํา/พิมพเอกสารทุกประเภท
3.จัดทํารูปเลมเอกสาร  และเขาชุดขอสอบ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย คาใชสอย
- คาใชสอย  อาหารวาง หัวละ 25 บ. และอาหารกลางวัน
ผูปฏิบัติงาน หัวละ 60 บ. รวม 3 ครั้งๆละ 1,980 บ.เปนเงิน
5,940 บ.

2.ออกคําสั่ง แบงพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการ 5 ส.อยางตอเนื่อง
3.ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในคณะ 

1.สํารวจความเปนระเบียบ ระบบ ในการจัดสํานักงานใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม

 - คาวัสดุอุปกรณ ตกแตงสํานักงาน  6,260 บ. 

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 12,200                         

คาวัสดุ 6,260                     คาวัสดุ

5,940                     
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัส
ของศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(  /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ....6,17.................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ....2.5, 4.1................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ …6.1...................

ดวยศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เปนศูนยเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอน 
การทําวิจัย และรับตรวจวิเคราะหตัวอยางทางวิทยาศาสตรแกนิสิต นักศึกษา อาจารย และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  จึงจําเปนตองมีระบบการบริหารและการดูแล รักษา ซอมแซมเครื่องมือ และอุปกรณ เพื่อใหพรอมใชงาน 
และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
2. เพื่อบํารุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ในสภาพพรอมใชงาน

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ดําเนินการบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรฯ

2 - 2 - 0611 - 11 - 20

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 70,000   70,000   60,000     
2. 10,000   10,000   20,700     

80,000                 80,000                  80,700                              

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 240,700              

จํานวนผูใชบริการเครื่องมือที่ศูนยวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 100 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนผูใชบริการศูนยวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 200 คน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร 200,000               200,000                
 ดําเนินการบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรฯ 40,700                 40,700                  

รวม 240,700                   240,700                                                               

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
 ดําเนินการบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรฯ

รวม 80,000                     80,000                     80,700                                 
240,700                                                                                                     
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 60,000       คาใชสอย
 -คาจางซอม บํารุง และดูแลรักษาเครื่องมือ 60,000 บาท

คาวัสดุ 140,000      
  -คาวัสดุประกอบรายการชอมแซม 140,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

40,700         
คาวัสดุ

  - อุปกรณ เครื่องแกวทางวิทยาศาสตร 20,000 บาท
  - สารเคมี 20,000 บาท

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

(ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

  - วัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของ 700 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร

1....ซอมแซม บํารุงรักษา และดูแลเครื่องมือในพรอมใชงาน........................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 200,000                        

คาวัสดุ

1......จัดซื้อวัสดุอุปกรณ และสารเคมี......................................................................................................................................................
2......บริหารจัดการเพื่อใหศูนยวิทยาศาสตรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ.....................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

40,700                      คาวัสดุ

ดําเนินการบริหารจัดการศูนยวิทยาศาสตรฯ

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร รหัส
และเทคโนโลยี

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 7.1,7.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 9.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 6.1,6.2,6.3

    การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดมีขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6  กําหนดใหมีระบบการประกัน                              
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เปนสวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาตัวบงชี ้ 9 องคประกอบเปนแนวทางในการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดนํามาใชเปนเกณฑมาตรฐานในการจัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภาย
และไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 จนถึงปจจุบัน  ซึ่งมีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตอเนื่องกันมา
และบุคลากรมีความรู ความเขาใจในการจัดการงานประกันใหเขากับงานปกติไดระดับหนึ่ง  แตก็ยังมีบางสวนที่ตองมีการประสานงาน
มีการพัฒนาจัดระบบ สรางความเขาใจและประสบการณเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรทุกคนเกิดทักษะในการเรียนรูการจัดการระบบงาน
มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตั้งแตการจัดระบบงาน งานแผนงาน งานขอมูล งานรายงานผล และการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ
4. วัตถุประสงค

4.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระบบคุณภาพ
4.2 เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีทักษะในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพที่เปนงานปกติ
4.3 เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด
4.4 เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดการงานประกันคุณภาพ 
4.5 เพื่อใหมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศตามระบบงานประกันคุณภาพ

5.1 กิจกรรม อบรมสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ป 2554
5.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเอกสารตามตัวบงชี้
5.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา SAR คณะ
5.4 กิจกรรม อบรมสรางความเขาใจความเชื่อมโยงของ แผนงานฯ
5.5 กิจกรรม ประชุมจัดทํา Improvement Plan และสรุปรายงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

3 - 2 - 0601 - 12 - 23
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. บุคลากรมีความเขาใจการจัดการงานเอกสาร ขอมูล สามารถบริหารจัดการใหเขากับงานปกต ิ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. 10,000     10,000      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 25,000    
2. 24,500     
3. 20,000      
4. 10,000     
5. 10,000     

                 44,500                      25,000                     20,000        

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
  1. งานของคณะมีการบริหารจัดการที่เปนระบบคุณภาพ  สามารถตอบสนองตอตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพ 70%
ของ สกอ.  สมศ. และ กพร. ได 

70%
3. บุคลากรเห็นถึงผลของการจัดการงานตามระบบคุณภาพ สามารถจัดการงานไดอยางตอเนื่องยั่งยืน 70%
     สามารถคิดสรางสรรคระบบงานเปนของตนเอง  มีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. การจัดทํา SAR ของคณะ มีขอมูลอางอิงสนับสนุนที่เปนจริงและมีความถูกตอง 70%

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 89,500             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ป 2554 25,000                       25,000                        
 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเอกสารตามตัวบงชี้ 24,500                     24,500                      
 อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา SAR คณะ 20,000                     20,000                      
 อบรมสรางความเขาใจความเชื่อมโยงของ แผนงานฯ 10,000                     10,000                      
 ประชุมจัดทํา Improvement Plan และสรุปรายงาน

รวม 89,500                                                             89,500                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ป 2554
 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเอกสารตามตัวบงชี้
 อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา SAR คณะ
 อบรมสรางความเขาใจความเชื่อมโยงของ แผนงานฯ
 ประชุมจัดทํา Improvement Plan และสรุปรายงาน

รวม 44,500                          25,000                        20,000                           
89,500                                                                                                        
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากรอบรม ชม.ละ400 บ.12 ชม.4,800 บ.

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาใชสอย  อาหารวาง หัวละ 25 บ.อาหารกลางวัน 

คาวัสดุ คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร ชม.ละ400 บ.*6 ชม. 2,400 บ.

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาใชสอย อาหารวาง หัวละ 25 บ. อาหารกลางวัน หัวละ 
100 บ. 6 คน 3 วัน รวม 2,700 บ. 

คาวัสดุ คาวัสดุ
 - คาวัสดุ 19,400 บ.

4,800                       

9,750                       

10,450                      

2,400                       

2,700                       

19,400                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐาน/ตัวบงชี้ ป 2554

1. ศึกษา สรางความเขาใจ มาตรฐานงานประกันคุณภาพตามตัวบงชี้ใหมป 2554 
2.จัดทําเอกสารคูมืองานประกันคุณภาพ ป 2554 
3.ดําเนินการจัดอบรมสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทุกคน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 25,000                          

หัวละ 100 บาท 65 คน รวม 9,750 บ.

 - คาวัสดุ   10,450 บ.

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บเอกสารตามตัวบงชี้

1. สํารวจวิเคราะหงานเอกสารทุกฝายงาน  เปรียบเทียบกับ ตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพ กพร.และ สมศ. 
2.จัดทําคูมือการจัดเก็บเอกสารตามระบบงาน 
3.ดําเนินการจัดเก็บงานโดยเจาหนาที่ฝายงานทุกฝาย 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 24,500                          
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9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาใชสอย ในการอบรม/ประชุม คาอาหารวาง หัวละ 25 บ. 
อาหารกลางวัน หัวละ 100 บ.  รวม 8 7,600 บ.

คาวัสดุ คาวัสดุ

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาใชสอย อาหารวาง หัวละ 25 บ. อาหารกลางวัน หัวละ 

คาวัสดุ คาวัสดุ

6,750                       

3,250                       

2,400                       

7,600                       

10,000                      

2. การสรุปเขียนขอมูลที่อางอิงทุกตัวชี้วัด จัดทําราง SAR เพื่อตรวจสอบความเปนไปได เหมาะสม
3.จัดทํารูปเลม SAR คณะ ประชุมทําความเขาใจระดับคะแนนในการประเมินคุณภาพภายในคณะ   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000                          

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา SAR คณะ

1.อบรมบุคลากรใหเขาใจรูปแบบของการจัดทํา SAR การจัดเตรียมขอมูลในทุกตัวชี้วัด

10,000                          

 - คาวัสดุ   10,000 บ.

อบรมสรางความเขาใจความเชื่อมโยงของ แผนงานฯ

100 บ.  1 วัน  45 คน รวม 6,750 บ. 

 - คาวัสดุ  3,250 บ.

 - คาตอบแทนวิทยากรอบรม ชม.ละ 400 บ.*6 ชม. 2,400 บ.

1. วิทยากรนําแผนงาน ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด โครงการ มาอบรมสรางความเขาใจ และความเชื่อมโยงกันกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.จัดทําแผนภาพความเชื่อมโยงในรายละเอียด

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
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9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาใชสอยการประชุม อาหารวาง หัวละ 25 บ. 

คาวัสดุ คาวัสดุ

5,000                       

5,000                       

10,000                          

ประชุมจัดทํา Improvement Plan และสรุปรายงาน

อาหารกลางวัน หัวละ 100 บ. รวม 5,000 บ. 

 - คาวัสดุ 5,000 บ.

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

1.ติดตามประเมินผล และสรุปขอมูลการดําเนินงาน Improvement Plan ในป 2553
2.ประชุมวิเคราะหขอมูลความสําเร็จของแผน สรุปรายงาน
3..จัดทํา Improvement Plan ปพ.ศ. 2554

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ บริหารจัดการความรูบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ รหัส
เทคโนโลยี  Knowledge Management (KM) 

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  15
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 7.2 ,4.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.2

     บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งตอองคกร  เปนผูขับเคลื่อนองคกรใหมีการพัฒนาเจริญกาวหนาตามบริบทและความตอง
การของสังคม ทั้งดานการศึกษา และดานการบริการอื่นๆ จึงตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
ใหคณาจารยไดจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคม  ในสายวิชาการคณะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญใน
การทําวิจัย เปนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรและ ไดรับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาต ิในสายสนับสนุนมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนาที ่มีความคิดสรางสรรค และมีผลงานเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งบุคลากรทั้ง 2 สายสมควรที่จะไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันนําองคความรูที่มีอยูในตนเอง มาถายทอดใหเกิดประโยชนตอผูรวมงานและองคกร ใหมีศักยภาพสูงขึ้น

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนเอง
4.2 เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ใฝรู และแสวงหาความรูเพิ่มเติม
4.3 เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
4.4 เพื่อสรางวัฒนธรรมในการเรียนรูภายในองคกร

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3 - 2 - 0601 - 12 - 24

3.  หลักการและเหตุผล
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5.1 กิจกรรม   อบรมการเขียนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรค
5.2 กิจกรรม  อบรมเทคนิคที่เกี่ยวของในการพัฒนางานวิจัย
5.3 กิจกรรม  อบรมพัฒนาตนเองในสายงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
5.4 กิจกรรม  ศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบความสําเร็จไดรับรางวัลในการใหบริการ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

6.3 องคกรเกิดทีมงานคุณภาพ มีการพัฒนางานโดยทุกคนมีสวนรวม

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
6.1 บุคลากรมีการใหบริการที่ดี ระดับ 3
6.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 50,000             

ระดับ 3
6.4 จํานวนผูเขารวมอบรมการเขียนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรคและเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 15 คน
      การพัฒนางานวิจัย
6.5 ความพึงพอใจตอการอบรม ดี

 อบรมการเขียนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรค 12,500                     12,500                      
 อบรมเทคนิคที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานวิจัย 12,500                     12,500                      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 รางวัลในการใหบริการ

รวม 50,000                                                             50,000                           

 อบรมพัฒนาตนเองในสายงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 10,000                     10,000                      
 ศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบความสําเร็จไดรับ 15,000                     15,000                      
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 12,500     
2. 12,500    
3. 10,000    
4. 15,000    

                 12,500                      37,500                                        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน *600 บาท* 3 ชม.=3,000 บ.

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาอาหารวางหัวละ 25 บ* 30 คน * 2 ม้ือ = 1,500 บ.

คาวัสดุ 4,400      คาวัสดุ

 อบรมเทคนิคที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานวิจัย
 อบรมพัฒนาตนเองในสายงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
 ศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบความสําเร็จไดรับ
 รางวัลในการใหบริการ

รวม 12,500                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมการเขียนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรค

2.ดําเนินการจัดอบรม
3.ติดตามประเมินผล/รายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

37,500                                                              
50,000                                                                                                         

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมการเขียนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรค

1.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมวางแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร ประสานวิทยากร

4,500                       

งบดําเนินงาน 12,500                          
3,600                       

 - คาอาหารกลางวัน หัวละ 100 บ.*30คน=3,000 บ.

 - คาจางพิมพเอกสาร ถายเอกสาร  และอื่นๆ 4,400บ.

132



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 12,500       
คาตอบแทน
- คาวิทยากร 2 คน*600บ.*3ชม.=3,600 บ.

4,500      คาใชสอย 

คาวัสดุ 4,400      คาวัสดุ

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียนการอบรม คาที่พัก
สําหรับ 20 คน ถัวจายทุกรายการ = 10,000 บาท

2.ดําเนินการอบรม
3.ติดตามประเมินผล/รายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมเทคนิคตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานวิจัย

1.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  ประชุมวางแผน จัดเตรียมเอกสารการอบรม ประสานวิทยากร

 - คาอาหารวาง 30คน*25บ.*2ม้ือ=1,500บ.
 - คาอาหารกลางวัน 30คน*100บ.=3,000 บ. 

- คาจางพิมพงาน ถายเอกสาร และอื่นๆ =1,400 บ.

อบรมพัฒนาตนเองในสายงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ

คาตอบแทน 3,600                       

คาใชสอย

งบดําเนินงาน 10,000                          
10,000                      

1. สํารวจประวัติการพัฒนาตนเอง จัดลําดับความจําเปนในการพัฒนา
2. ดําเนินการจัดสงบุคลากรพัฒนาตนเองรวมกับหนวยงานภายนอก
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการพัฒนาตนเอง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 15,000     คาใชสอย
 - คาอาหารกลางวัน 20คน*100บ.1ม้ือ= 2,000 บ.
 -  คาอาหารวาง 20คน*25บ.*2ม้ือ= 1,000 บ 
 - คาพาหนะ 8,400 บ. คาของที่ระลึก 1,000 บ. 

ศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบความสําเร็จไดรับรางวัลในการใหบริการ

1.สํารวจหนวยงานที่ไดรับรางวัลในการใหบริการ กําหนดหัวขอในการศึกษาดูงาน ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
2.ดําเนินการศึกษาดูงาน
3.ติดตามประเมินผลการศึกษาดูงาน/รายงานผล 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน  - วิทยากร 2คน*3ชม.ๆละ600 บ.= 3,600 บ

งบดําเนินงาน 15,000                          

(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการประชาสัมพันธและการจัดการเรียนการสอน รหัส
ระดับบัณฑิตศึกษา

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     ( P) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
     (    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ....6..................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

              ปจจุบันนักศึกษาระดับฑิตศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวน ลดลง และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  แตในปจจุบัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดานวิทยาศาสตรมีจํานวนนอยลง  ในขณะที่ชุมชนและสังคมมีความตองการบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมองเห็นความสําคัญในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และเห็นถึงความ
สําคัญของกาารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  จึงเห็นควรมีการดําเนินการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา  และจัดการศึกษาหาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  ตํารา  สื่อ ฯลฯ  ที่มีความทันสมัยและเปนปจจุบันในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือนักศึกษาจะไดนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
2. เพื่อการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต

5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

6 - 2 - 0612 - 11 - 25

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     
2. 12,800    

               10,000                      12,800                                           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  รอยละของนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 75%
2.  รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา ตอรายวิชาที่เปดสอน (5 ระดับ) ไมนอยกวารอยละ 3.50
3. รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต (5 ระดับ) ไมนอยกวารอยละ 3.50

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 22,800               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
จัดประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10,000                    10,000                         
 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 12,800                    12,800                         

รวม 22,800                                                           22,800                              

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

รวม 10,000                        12,800                                                                 
22,800                                                                                                           
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    
คาวัสดุ

1. คาจางจัดทําเอกสารประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับ
     บัณฑิตศึกษา แผนพับ  ใบปลิว ฯลฯ  10,000   บาท
(ขอถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ)

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,800    
คาใชสอย

1. คาจางถายเอกสารการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เปนเงิน 5,200  บาท

คาวัสดุ 6,500      คาวัสดุ
1.  คาจางพิมพเอกสารคูมือนักศึกษาระดับฑิต คาถายเอกสาร
เขาเลม 10 เลม X 110 บาท  เปนเงิน  1,100  บาท
2. จัดซื้อหนังสือสําหรับคนควาการทําวิจัยของนักศึกษา
คิดเปน   2,000  บาท

(งานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
ผูเสนอโครงการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1..... ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ของระดับบัณฑิตศึกษาวางแผนการรับสมัครนักศึกษาและการประชาสัมพันธ
2...    จัดทําแผนพับ  ใบปลิว  เอกสารประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

10,000                   คาวัสดุ

1...เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เปนปจจุบันที่เหมาะสม

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

2.. จัดหาหนังสือสําหรับการศึกษาคนควาเพื่อทํางานวิจัยของนักศึกษา 
3....

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
 งบดําเนินงาน

6,300                    คาใชสอย

(ขอถั่วเฉลี่ยจายทุกรายการ)
3. คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  4,500  บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา รหัส
การสอนและทําผลงานของครู

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(      ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ..... 3.3.1.,.3.3.4, .4.2.2...............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......4.1, 5.1, 5.2................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......2.4 , 3.1, 3.2......
2.6 บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา  การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน   สถิติวิเคราะห 1  

     2.7 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง  การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสถิติผานเครือขาย อินเทอรเน็ต  
  ไดรับทุนสนับสนุนโดย สช.     

                   ในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ตองอาศัยองคประกอบหลายดาน ตั้งแต การจัดทําหลักสูตรที่ด ีบุคลากร
ตองมีความรูความสามารถในการสอน การใชสื่อการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ  การมีวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 
ตลอดจน ตัวของนักเรียนเอง ซึ่งมีความแตกตางกัน  ดังนั้นผูสอนควรไดทราบถึงขอจํากัดตาง ๆในการจัดการเรียนการสอนให
ไดผลด ีมีประสิทธิภาพซึ่งตองใชการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งสามารถนําไปวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน ใน
การพัฒนานักเรียนใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เปนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหการศึกษาของชาติ
เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร นอกจากนี้ครูผูสอนยังสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการขอผลงานทางวิชาการไดดวย

จากการสัมภาษณครูอาจารยในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดเพชรบุร ี ครูผูสอนไดสรางผลงานทางวิชาการ
และไดขอกําหนดตําแนงทางวิชาการในระดับครูชํานาญการ และครูชํานาญการพิเศษ  แตมีครูที่ทําผลงานผานเกณฑการประเมิน
ไมเกิน รอยละ 40 และครูที่ไมผานการประเมินมีความตองการที่จะเพิ่มพูนความรูทางดานการทําผลงานทางวิชาการที่ถูกตอง
และตองการใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีใหบริการทางวิชาการในดานการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น เพื่อเปนการสนองความ
ตองการของครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดเพชรบุร ีทางคณะวิทยาศาสตรจึงเห็นสมควรใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอนและทําผลงานของครู

4. วัตถุประสงค
2.1  เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกตอง
2.2  เพื่อใหผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของ

             ขอมูลไดถูกตอง เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทําการศึกษาและทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นได

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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5.1 กิจกรรม      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
5.2 กิจกรรม..    การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.จํานวนครู อาจารย นักวิจัยและผูสนใจทั่วไปเขาอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

3. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเขาอบรม
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,950    
2. 4,050      

                                  50,950                     4,050                          

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 55,000             

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
       ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 45  คน

1.ผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําการวิจัยในชั้นเรียน ไมต่ํากวารอยละ 90
2. ผูเขารับการอบรมนําความรูความเขาใจไปใชในการวิจัยในชั้นเรียน ไมต่ํากวารอยละ 80

ไมต่ํากวารอยละ 75

1. คาใชจายรายหัว 1,222.22 บาท/คน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน 50,950                     50,950                    
 การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4,050                       4,050                     

รวม 55,000                          55,000                                                              

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
 การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ

รวม                                      4,050                             
55,000                                                                                                        

50,950                        



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 19,800    คาตอบแทน
1.คาวิทยากร 1 คน จํานวน 3 วันๆละ7ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 12,600 บาท
2. คาวิทยากรภายนอก 1 คน จํานวน 3วันๆละ 4 ชั่วโมงๆละ
600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

คาใชสอย 20,250    คาใชสอย
1. คาอาหารกลางวัน 3 วันๆละ100 บาท45คน เปนเงิน 
     13,500บาท
2. คาอาหารวาง 6 ม้ือ ๆละ25บาท 45 คน เปนเงิน 6,750 บาท

คาวัสดุ 10,900    คาวัสดุ
1.คาวัสดุชุดละ 200 บาท จํานวน 45 ชุด เปนเงิน 9,000 บาท
2.คาจัดทําวุฒิบัตร และเอกสารอบรมทั่วไป 1,900บาท

9.2    กิจกรรม การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการดําเนินการ

รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ
1. คาน้ํามันรถ 1,000 บาท
2.คาถายเอกสารและคากระดาษ 
   หมึกพิมพ   ฯลฯ    3,050 บาท

(รองศาสตราจารยพินันทร  คงคาเพชร)
ตําแหนง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร ฯ
                 ผูเสนอโครงการ    

งบดําเนินงาน 50,950                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน

1.ขั้นเตรียมการ  กําหนดหัวขอยอยในการอบรม ติดตอวิทยากร กําหนดวัน เดือน ป ในการอบรม
2. ขั้นดําเนินการ  กําหนดการเตรียมอบรม ประชาสัมพันธ รับสมัคร และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  3 วัน
3. ขั้นประเมินผลและรายงานผลประเมินความพึงพอใจ และสรุปรายงานผล.

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3. รายงานผลการติดตามประเมินผล

1.สุมตัวอยางผูเขารับกาารอบรม
2. สัมภาษณผูเขารับการอบรม

คาวัสดุ 4,050                    

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
งบดําเนินงาน 4,050                         



1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนโครงงาน รหัส
วิทยาศาสตรสําหรับครูสอนวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
 ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยีทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1  และ 3.2......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  5.2 ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.5 ......................
2.6  บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร
2.7  บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง -

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับครูชวงชั้นที่  2 นับวามีความสําคัญในการสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ที่แข็งแกรงและขอเท็จจริงอยางหนึ่งที่ประสบคือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
หลายปที่ผานมามีนักเรียนหลายโรงเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตรอยางไมถูกตองซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาครู
ผูสอนไมมีความเขาใจในการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยางแทจริงอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน
ครูไมไดจบการสอนวิทยาศาสตร หรือวิทยาศาสตร  ทําใหครูไมมีความรูจึงทําใหการสอนวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 2 
เปนเรื่องยาก  และการอบรมในโครงการนี้ไดจัดขึ้นตามผลการสํารวจความตองการของครูระดับชั้นประถมในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุร ี ที่มีความตองการใหคณะวิทยาศาสตรฯ จัดอบรมโครงการนี้ขึ้น

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรแกครูระดับชวงชั้นที่ 2
2. เพื่อใหครูสามารถสอนทําโครงงานวิทยาศาสตรแกนักเรียนไดอยางถูกตอง

5.1 ........................................................................................................................................................ การบรรยายเชิงอภิปราย
5.2 .........................................................................................................................................................ปฏิบัติการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร
5.3 ...........................................................................................................................................................การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรและวิพากษโครงงาน
5.4………… การติดตามผลการอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยสอบถาม

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 27

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
ไมนอยกวารอยละ 75

2. อาจารยมีความพึงพอใจในการอบรม  
3 อาจารยนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75
เชิงปริมาณ
1. อาจารยเขารวมโครงการ จํานวน  40 คน   รอยละ  100

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ  43,000  บาท
 
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3. การติดตามการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ 2,500    2,500     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได

1. 22,200   
2. 18,300   
3. การติดตามการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ 2,500     

                                                         43,000                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

1.อาจารยไดรับความรูในโครงงานวิทยาศาสตร
ไมนอยกวารอยละ 80

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
การบรรยายเชิงอภิปราย 22,200                 22,200                 
การเขียนโครงงานวิทยาศาสตรและวิพากษโครงงาน 18,300                 18,300                 

43,000                       
43,000                                                                                            

รวม 43,000                    43,000                                                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

การบรรยายเชิงอภิปราย
การเขียนโครงงานวิทยาศาสตรและวิพากษโครงงาน

รวม                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 10,800  คาตอบแทน
- คาวิทยากร  3 คน 6  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
  เปนเงิน  1,0800  บาท 

คาใชสอย 7,500   คาใชสอย

  5,000 บาท
 - คาอาหารวาง 50 คน 2 ม้ือๆ ละ 25  บาท เปนเงิน
    เปนเงิน 2,500  บาท

คาวัสดุ 3,900   คาวัสดุ
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุดๆละ 60บาท
    2,400  บาท
 - คาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสํานักงานและอื่นๆ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 10,800  คาตอบแทน
  - คาวิทยากร  3 คน 6  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
     เปนเงิน 10,800  บาท

คาใชสอย 7,500   คาใชสอย
   - คาอาหารกลางวัน 50 คน ๆละ 100  บาท
    เปนเงิน 5,000  บาท
    - คาอาหารวาง 50 คน  2 ม้ือๆ ละ 25  บาท
 เปนเงิน  2,500  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การบรรยายเชิงอภิปราย

1.การใหความรูโดยการบรรยายและอภิปราย................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การปฏิบัติการเขียนโครงงานและวิพากษโครงงาน................................................................................................................................................

 งบดําเนินงาน 22,200                       

  - คาอาหารกลางวัน 50คน ๆละ 100  บาท เปนเงิน

     เปนเงิน 1,500  บาท

ปฏิบัติการเขียนโครงงานวิทยาศาสตรและวิพากษโครงงาน...........................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 18,300                       



 9.3    กิจกรรม
แนวทางการดําเนินงาน

 1. วางแผนดําเนินงาน
 2. ดําเนินการติดตามงานโดยการไปสอบถาม

คาใชสอย 2,500   คาใชสอย

................................
อาจารย สุภาดา ขุนณรงค
    ผูเสนอโครงการ

ติดตามการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

 งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 2,500                         

    - คาเชารถและน้ํามัน  1 คัน เปนเงิน 2,500 บาท



1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

         ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1 และ  3.2......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.5.....................
2.6 บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา  การจัดการสิ่งแวดลอม (4064502)
2.7 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง     -  

   ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันกําลังกาวเขาสูภาวะวิกฤติดวยมีสาเหตุและปจจัยหลายดานที่ทําใหปญหาทวีความ
รุนแรงมากขึ้นและสาเหตุที่สําคัญหนึ่งมาจากการกระทําของมนุษยที่ขาดความรู ขาดความตระหนักในปญหาดงกลาว   

โดยไมกระทบกับเวลาการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  และจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร

   การอบรมในโครงการนี้จึงเปนการอบรมเพื่อทําใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ไดและมีประสิทธิภาพเพื่อทําใหเด็กเปนทรัพยากรมนุษยที่ไมสรางปญหาใหกบสิ่งแวดลอมตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาที่ถูกตอง
2. เพื่อสรางครูสิ่งแวดลอมศึกษาที่มีความสามารถบูรณาการเรื่องสิ่งแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนวิชาตางๆได

5.1 กิจกรรม  การบรรยายและการอภิปราย
5.2 กิจกรรม การเขียนแผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
5.3 กิจกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่

การศึกษาเพื่อทําใหคนมีความเขาใจที่ถูกตองนาจะเปนทางออกที่สําคัญในการคลี่คลายปญหาดังกลาวได โดยเฉพาะ
การศึกษาในระบบโรงเรียนที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาทางดานสิ่งแวดลอมเขาไปในกระบวนการเรียนการสอนของครู

บูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 เม่ือวันที่ 25-27 เมษายน 2551 นั้น พบวาผูเขาอบรมตองการใหมีการจัดการ  
อบรมขึ้นอีก โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนแผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาแบบบูรณาการ และยังเปนการไดเพิ่มพูน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในดานวิชาการรวมกันอีกดวย

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 28

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมอบรม  40 คน

ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75
 

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ  

                T 2_53           T3_53         T1_54

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 15,000    
2. 14,200    
3. 20,000    
4. 800        

                                49,200                     800                          

  3. การนําความรูไปใชของผูเขาอบรม

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 50,000         

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
  1. ความรูความเขาใจของผูเขาอบรม
  2. ความพึงพอใจของผูเขาอบรม

 ปฏิบัติการเขียนแผนสิ่งแวดลอมศึกษา 14,200                    14,200                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 20,000                    20,000                    
 การติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 800                        800                        

 การบรรยายและการอภิปราย 15,000                    15,000                    

รวม 50,000                        50,000                                                           

ชื่อกิจกรรม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

(ต.ค.53-ม.ค.54)  (ก.พ.-พ.ค.54)  (ม.ิย.-ก.ย.54)

49,200                        800                             
50,000                                                                                                    

 การบรรยายและการอภิปราย
 ปฏิบัติการเขียนแผนสิ่งแวดลอมศึกษา
 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 การติดตามผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

รวม                                    



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

         เปนเงิน 7,200  บาท

         เปนเงิน 5,000  บาท
     2. คาอาหารวาง  2 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท 50 คน 

คาวัสดุ
     1. คาเอกสารประกอบการบรรยาย 40 ชุดๆ ละ 
         20  บาท เปนเงิน 800 บาท 

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. การนําเสนอแผนการสอน
4. การวิพากษแผนการสอน

         เปนเงิน 7,200  บาท

         เปนเงิน  5,000  บาท
     2. คาอาหารวาง  2 ม้ือ ๆละ 20 บาท 50 คน 
         เปนเงิน  2,000  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การบรรยายและการอภิปราย

1.การจัดบรรยายเชิงอภิปรายสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน

งบดําเนินงาน 15,000                   
     คาตอบแทน  7,200                  คาตอบแทน

2.การซักถามตอบขอสงสัย
3 การสอบวัดความรู ความเขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

     1. คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ100 บาท

     1. คาวิทยากร  2  คน  6  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

     คาใชสอย 7,000                  คาใชสอย

     คาวัสดุ 800                    
         เปนเงิน 2,000  บาท

งบดําเนินงาน 14,200                   
     คาตอบแทน 7,200                  คาตอบแทน

ปฏิบัติการเขียนแผนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา

1. การศึกษาการเขียนแผนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาสิ่งแวดลอม
2. ปฎิบัติการเขียนแผนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

     1. คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ100 บาท 

     1. คาวิทยากร  2 คน  6  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

      คาใชสอย 7,000                  คาใชสอย

         



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

         เปนเงิน  13,000  บาท

         เปนเงิน  5,000  บาท
     3. คาอาหารวาง  2 ม้ือ ๆละ 20 บาท 50 คน
         เปนเงิน  2,000  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

         20 บาท เปนเงิน  800  บาท

    ……………………………………………
            (นางสาวสุรีรัตน เทมวรรธน)
  ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
                    ผูเสนอโครงการ

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

1. คัดเลือกโรงเรียนสิ่งแวดลอมดีเดนเพื่อศึกษาดูงาน
2. ติดตอโรงเรียนเพื่อนําคณะผูเขาอบรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดํานินงาน 20,000
     คาใชสอย 20,000 คาใชสอย

     2. คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ100 บาท

        

     1. คาเชารถบัส ขนาด 45 ที่นั่ง 1 คัน 
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดํานินงาน 800

การติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

1. แจกแบบบันทึกผลการนํากระบวนสิ่งแวดลอมศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
2. ติดตอผูเขาอบรมทุกคนเพื่อนําแบบบันทึกสงกลับมายังผูรับผิดชอบโครงการ
3. ประเมินผลสรุปการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใช

 

     คาวัสดุ 800 คาวัสดุ
     1. คาถายเอกสารแบบบันทึก 40 ชุด ๆ ละ 



1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสานในงานจัดดอกไมสด
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(   ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
( ⁄  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .......3.1.1, 3.1.2, 3.1.3................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......4.1, 5.1, 5.2................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5......

           2.6 บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา การจัดดอกไมสดเลียนแบบธรรมชาติ
      2.7 บูรณาการกับงานวิจัย -

             งานดอกไมสดถือไดวาเปนทั้งศาสตรและศิลป ที่มีความสวยงาม มีความเปนเอกลักษณในความเปนไทยอยาง
ชัดเจนสมควรแกการอนุรักษ และเปนการพัฒนารูปแบบของการจัดใหมีความแปลกใหมในการจัดจึงมักมีการสรางสีสัน 
 ลายเสน จังหวะ ของการจัดใหตางไปจากเดิมๆ โดยการมีอุปกรณที่ประดิษฐขึ้นมาหรือวัสดุจากธรรมชาติมาใชใหเกิด
ประโยชนในการประดับตกแตงไดอยางสวยงาม แตในการอบรมครั้งนี้  ทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตรจึงไดมีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสาน ในงานจัดดอกไมสด เพื่อสรางบรรยากาศที่สดชื่น และดูมีคุณคายิ่ง 
ของผักและผลไมที่นํามาประดับตกแตง ใหความใหม กับผูพบเห็น เพื่อใหครูดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไมสดเม่ือ ป 2551และไดมีสํารวจความตองการใหการอบรมให
มีความรูเพิ่มขึ้นไดรับประโยชนทั้งทางดานการนําความรู ไปใชในการสอน และการนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ 
ไดคิดเปนรอยละ 82 

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เขารับการอบรมมีความรูดานผักและผลไม
ผสมผสานในงานจัดดอกไมสด
 2. เพื่อใหครูดานการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เขารับการอบรมมีทักษะในดานผักและผลไม
ผสมผสานในงานจัดดอกไมสด

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  2 - 3 - 0601 - 31 - 29

3.  หลักการและเหตุผล



5.1 กิจกรรม.......อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสานในงานจัดดอกไมสดดอกไมสด
5.2 กิจกรรม..     ใหความรูเกี่ยวกับหลักการจัดดอกไมสด........................................................................................................................
5.3 กิจกรรม.......ปฏิบัติ จัดดอกไมสด แบบผสมผสานผักและผลไม.................................................................
5.4 กิจกรรม........สรุปผลการดําเนินงาน..........................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม........ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ................................................................................................

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

และผลไมผสมผสานในงานจัดดอกไมสด
    2.ครูดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิษยเกา จํานวน 30 คน มีความพึงพอใจ
ในการจัดผักและผลไมผสมผสานในงานจัดดอกไมสด
   3.ครูดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิษยเกา จํานวน 30 คน ไดนําความรูไปใช
ในการจัดผักและผลไมผสมผสานในงานจัดดอกไมสด ในการเรีนการสอน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

 
ไมนอยกวารอยละ 80    

 ไมนอยกวารอยละ75

เชิงปริมาณ
  1. จํานวนครูที่เขาอบรม 30 คน

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
   1.ครูดานการงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิษยเกา จํานวน 30 คน มีความรูความเขาใจดานผัก ไมนอยกวารอยละ90

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 45,000             

 ติดตามหลังโครงการ 1,420                     1,420                   
รวม 45,000                       45,000                                                      

 อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสานในงานจัด 43,580                   43,580                 
 ดอกไมสด



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 43,580   

2. 1,420    
                               45,000                                                

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
-วิทยากร 2 ทาน 600 บาท X 6 ชม.X 2 วัน = 14,400      

คาใชสอย
       - อาหารกลางวัน 2 ม้ือX80 บาทX2วันX30 คน=4,800

- คาอาหารวาง4 ม้ือX 25 บาท X 30 คน = 3,000 บาท
คาวัสดุ
- คาถายเอกสาร 1,780 บาท
- คาวัสดุ/อุปกรณ  16,000  บาท

 ดอกไมสด
 ติดตามหลังโครงการ

รวม                                   45,000                                                      
45,000                                                                                               

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไมผสมผสานในงานจัด

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
.อบรมเชิงปฏิบัติการแกะสลักผัก ผลไมผสานงานจัดดอกไมสด

1... วางแผนดําเนินการ
2.... ขั้นตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ  2 วัน
3......ขั้นประเมินผลการอบรมและติดตามผลการอบรม.

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

         -วิทยากรภายนอก 1ทาน 600บาทX6ชม.X1วัน=3,600
คาใชสอย 7,800                     

งบดําเนินงาน 43,580                        
คาตอบแทน      18,000                    

คาวัสดุ 17,780                    



   9.2 กิจกรรม             ติดตามหลังโครงการ 
แนวทางการดําเนินงาน
1... วางแผนดําเนินการ
2...ดําเนินการตามแผน
3…สรุปการดําเนินงาน

คาใชสอย
-เบ้ียเลี้ยงผูติดตาม 2 X 210 = 420 บาท      

1,000     คาวัสดุ

(อาจารยศจีมาศ นันตสุคนธ)
ตําแหนง อาจารย
ผูเสนอโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 1,420                          

คาใชสอย      420                        

         -คาน้ํามัน/คาเดินทาง 1,000 บาท



1. ช่ืองาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทยและขนมไทยใสไอเดีย รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(    ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
( ⁄  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ..... 3.3.1.,.3.3.4, .4.2.2...............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......4.1, 5.1, 5.2................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......2.4 , 3.1, 3.2......
2.6 บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา  ขนมไทย 
2.7 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถสูธุรกิจ
      ขนมไทย และเบเกอรี่ จังหวัดเพชรบุรี   ไดรับทุนสนับสนุนโดย สกว. 

ปจจุบันอาหารไทย และขนมไทยกําลังเปนที่ไดรับความสนใจจากชาวตางชาต ิรวมถึงคนไทยดวย โดยเฉพาะอาหารและขนมไทย 
ที่รับประทานแลวดีตอสุขภาพ มีหนาตาของอาหาร และขนมที่มีความสวยงาม รับประทานงาย ทํางาย ประหยัดเวลา และมีคุณคา 
 ทางโภชนาการ เรียกวา  อาหารฟวชั่น (อาหารใสไอเดีย) ที่เนนการผสมผสานระหวางศาสตรและศิลป เขาไวดวยกัน
จากการสํารวจความตองการของครู/อาจารย และผูที่สนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทยไอเดีย พบวารอยละ 80 มีความ
สนใจเขารับการอบรมในครั้งนี้ 
          นอกจากนี้ทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตรยังไดนําองคความรูและผลงานที่ไดจากการทํางานวิจัยมาถายทอดแกทองถิ่น 
อาท ิการทําไอศรีมหมอแกง  ฝอยเงิน  เปนตน และยังมีการทําอาหารไทยที่เนนสุขภาพ มีการจัดตกแตงจานอาหาร
ใหมีความสวยงามเปนสากล  ซึ่งคณาจารยที่เขารับการอบรมจะไดรับประโยชนทั้งทางดานการนําความรูไปใชในการสอน  
และผูที่สนใจสามารถนําไปประกอบอาชีพ สรางรายได 

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูกลุมสาระการงาน และศิษยเกา เขารับการอบรมมีความรูดานอาหารและขนมไทยใสไอเดีย
2.  เพื่อใหครูกลุมสาระการงาน และศิษยเกาเขารับการอบรมมีทักษะในการประกอบอาหารและขนมไทยใสไอเดีย
3. เพื่อเปนการบูรณาการและเผยแพรองคความรูที่ไดจากผลงานวิจัยและการเรียนการสอนไปสูทองถิ่น สังคม  

5.1 กิจกรรม....... ใหความรูเกี่ยวกับอาหารไทยและขนมไทย และรูปแบบการตกแตงจานอาหาร.
5.2 กิจกรรม..    ปฏิบัติการทําอาหารไทยและขนมไทยใสไอเดีย…
5.3 กิจกรรม.........สรุปผลการดําเนินงาน.
5.4 กิจกรรม........ ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 30

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ

2. ครูกลุมสาระการงาน   มีความพึงพอใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
      ดานอาหารและขนมไทยใสไอเดีย
 3. ครูกลุมสาระการงาน นําความรูดานอาหารและขนมไทยใสไอเดีย ไปใชในการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 43,000    
2. 2,000     
3.

                                45,000                                                    

ไมนอยกวา รอยละ80 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

1. ครูกลุมสาระการงาน   มีความรู ความเขาใจดานอาหาร และขนมไทยใสไอเดีย ไมนอยกวา รอยละ90 

ไมนอยกวา รอยละ75 

1. จํานวนครูที่เขาอบรม 30  คน 

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 45,000            

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารและขนมไทยใสไอเดีย 43,000                    43,000                   
 ติดตามหลังโครงการ 2,000                      2,000                    

รวม 45,000                         45,000                                                           

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมเชิงปฏิบัติอาหารและขนมไทยใสไอเดีย
 ติดตามหลังโครงการ

รวม                                                                         
45,000                                                                                                     

45,000                       



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 22,200   คาตอบแทน 
- คาวิทยากร  2 ทาน X 600 บาท X 6 ชม. X 2 วัน
- วิทยากรภายนอก1ทาน(Chef)1,200 บาทX 6 ชม.
- คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 4 คนx 6 ชม.x 25 บ. 
คาใชสอย 

รวมเปนงิน    4,200  บาท
- คาอาหารวาง 4 ม้ือ X 25 บาท X 30 คน = 3,000 บาท
คาวัสดุ  
- คาเอกสาร 600 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 
- เบ้ียเลี้ยงผูติดตามโครงการ 2 X 210  =  420 บาท
คาวัสดุ  
- น้ํามันรถ 1,000 บาท
- คาวัสดุ 180  บาท

(อาจารยณปภา  หอมหวล)
ตําแหนง อาจารย

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินการ 43,400                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารและขนมไทยใสไอเดีย.

1... วางแผนดําเนินการ
2.... ขั้นตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ  2 วัน
3......ขั้นประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาวัสดุ/อุปกรณ  13,400  บาท

คาใชสอย 7,200                    
- คาอาหารกลางวัน 2 ม้ือ X 70 บาท X 30 คน

คาวัสดุ 14,000                   

ติดตามหลังโครงการ

1... วางแผนดําเนินงาน
2.... ดําเนินการตามแผนงาน
3......สรุปการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 1,600                          

คาใชสอย 420                       

คาวัสดุ 1,180                    



1. ชื่องาน/โครงการ การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาวเกรียบงา ' รหัส
 ใหกับครูกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จ. เพชรบุรี 

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่…..3.1....................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่…….5.1, 5.2....................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่…3.1, 3.2, 3.3...................
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา อาหารทองถ่ิน
2.7 บูรณาการกับการวิจัย เร่ือง  - 

จากการสํารวจความตองการของครูทุกระดับใน อ. เมือง จ. เพชรบุรี และบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี
ใหคงอยู และสามารถถายทอดไปสูคนรุนใหมไดรูจัก และไดลงมือปฎิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะ และประสบการณตรง พบวาสวนใหญ
มีความสนใจรอยละ 75  ดังนั้นสาขาคหกรรมจึงไดจัดโครงการอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาวเกรียบงา ' ข้ึนเพื่อเปนประโยชน 
ตอครู ในการนําความรูไปถายทอดใหนักเรียนไดรูจัก ขาวเกรียบงา ซึ่งเปนอาหารพื้นเมือง และผูสนใจทั่วไป ที่เขาอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับนําไปประกอบอาชีพได อีกทั้งยังเปนการอนุรักษขนมไทยพื้นเมืองใหคงอยูตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ไดรับความรูดานอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี
 2.  เพื่อใหครู มีทักษะ และสามารถทําขาวเกรียบงาได 
  3.  เพื่อใหครูนําความรูไปเผยแพร หรือใชประโยชนในดานการเรียนการสอน  หรือประกอบอาชีพได

5.1 กิจกรรม......การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาวเกรียบงา"
5.2 กิจกรรม.....การติดตามหลังโครงการ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 31

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

      -  ครูสามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 75
 - ครูมีความพึงพอใจ                      ไมนอยกวารอยละ80

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 25,000    
2. 2,000     

                                25,000                   2,000                        

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
     -  จํานวนครูไดรับความรูเร่ือง เร่ืองการทําขาวเกรียบงา ไมนอยกวารอยละ 90

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 27,000             

เชิงปริมาณ
       - จํานวนครูที่เขาอบรม  จํานวน  30 คน

 การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาวเกรียบงา" 25,000                     25,000                   
 การติดตามหลังโครงการ 2,000                      2,000                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

รวม 27,000                         27,000                                                            

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                    25,000                       2,000                            
27,000                                                                                                      

 การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาวเกรียบงา"
 การติดตามหลังโครงการ

รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

13,650    คาตอบแทน 

       -   คาอาหารกลางวัน  30 x100 x1 = 3,000 บาท

6,850     

9.2  กิจกรรม ติดตามหลังโครงการ
 แนวทางการดําเนินงาน

1,580     
       - คาน้ํามันรถ (รถสวนตัว) 500 x 2 = 1,000  บาท 

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอนุรักษอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี " ขาวเกรียบงา "

งบดําเนินงาน 25,000                       
คาตอบแทน

     -  คาตอบแทนวิทยากร  3 x 4,200 = 12,600 บาท

1....วางแผนดําเนินการ...............................................................................................................................
2....ข้ันตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ....................................................................................................................
3....ข้ันประเมินผลการอบรมและติดตามผลการอบรม......................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

    
คาวัสดุ คาวัสด ุ

        -  คาวัสดุในการอบรม  5,000 บาท
         -  คาเอกสารในการอบรม  1,850  บาท

      -  คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน  6 x 175 = 1050
คาใชสอย 4,500                     คาใชสอย

        -  คาอาหารวาง 30x 25 x 2 = 1,500 บาท

งบดําเนินงาน 2,000                         
คาใชสอย 420                       คาใชสอย

1....วางแผนดําเนินการ...............................................................................................................................
2....ข้ันตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ....................................................................................................................
3....ข้ันประเมินผลการอบรมและติดตามผลการอบรม......................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(.อาจารยอารี  นอยสําราญ)
ตําแหนง...พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ..

ผูเสนอโครงการ

       -  คาเบี้ยเล้ียงผูติดตามโครงการ 2x 210= 420 บาท
คาวัสดุ คาวัสด ุ

       -  คาวัสด ุ 580  บาท



1. ช่ืองาน/โครงการ เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน  บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่3.1, 3.2, 3.3, 5
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่3.1, 3.2, 3.3, 3.5
2.6 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ทฤษฏีจํานวน
2.7 บูรณาการกับงานวิจัย เร่ือง -

    ดวยขอจํากัดของครูระดับประถมศึกษาในกลุมสาระวิชาคณิตศาสตรครูสวนใหญสอนวิชาคณิตศาสตรจะจบไมตรงสาขา
ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน  ควรเพิ่มศักยภาพใหครูมีความรูความสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนการสอน
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    จากการสํารวจความตองการเพื่อพัฒนาตนเองของครูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง พบวาสวนใหญตองการ
อบรมหัวขอเทคนิคการสอนคณิตศาสตร  จึงเปนเหตุผลใหดําเนินการจัดอบรมดังกลาว

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร
2. เพื่อใหบุคลากรของคณะเปนผูใหบริการวิชาการกับบุคลากรทางการศึกษา

5.1 กิจกรรม.....เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
5.2 กิจกรรม.....ติดตามหลังโครงการ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ครูสามารถนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,200    
2. 4,800      

                                  50,200                     4,800                       

ครูมีความรูความเขาใจในเร่ืองที่อบรม ไมต่ํากวารอยละ 90

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ

ไมต่ํากวารอยละ 75
ครูมีความพึงพอใจในการเขาอบรม ไมต่ํากวารอยละ 80
เชิงปริมาณ
จํานวนครูที่เขาอบรม 40 คน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 55,000             

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 50,200                     50,200                    
 ติดตามหลังโครงการ 4,800                       4,800                     

 เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา

รวม 55,000                          55,000                                                           

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ติดตามหลังโครงการ

รวม                                      50,200                        4,800                          
55,000                                                                                                       



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 18,600    คาตอบแทน
– คาวิทยากร (600x3)+(600x3.5x2) = 6,000 บาท
(600x3.5)+(600x3.5x2)x2 = 12,600 บาท

– คาอาหารวาง 40x25x6 = 6,000 บาท
– คาอาหารกลางวัน 40x100x3 = 12,000 บาท
– คาจางทําเอกสาร 40x200 = 8,000 บาท
– คาจางทําปายประชาสัมพันธ 600 บาท
– คาเชาสถานที่อบรม 3,000 บาท

คาวัสดุ 2,000     คาวัสดุ
– วัสดุการอบรม 2,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 4,170     คาใชสอย
– เบ้ียเล้ียงคนขับรถ 180 x 3 = 540 บาท
– เบ้ียเล้ียงผูติดตามโครงการ 3 x 210 = 630 บาท

คาวัสดุ 630        คาวัสดุ
– วัสดุ 630 บาท

งบดําเนินงาน 50,200                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2.ดําเนินงานตามแผนงาน
3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย 29,600                    คาใชสอย

ติดตามหลังโครงการ

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2.ดําเนินงานตามแผนงาน
3.สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(ผูชวยศาสตราจารยจันทรวดี  ไทรทอง)
ตําแหนง รองคณบดี
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 4,800                          

– น้ํามันรถ 3,000 บาท



1. ชื่องาน/โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสื่อการเรียนการสอน รหัส
มัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร Adobe Flash

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 5
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.5
2.6 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา การสรางการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.7 บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีชวยผลิตสื่อการเรียนการสอน

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร เขามามีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชในการสรางสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรในดานการสอน จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
โปรแกรม Adobe Flash ซึ่งสามารถสรางสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อนําเสนอแบบมัลติมีเดียไดงายและสะดวกรวดเร็ว และถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสราง movie ในรูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยสื่อมัลติมีเดีย และสามารถนําไปประยุกตใชกับงาน
อื่นๆได เชน สรางบทเรียน E-learning สรางโปรแกรมนําเสนอผลงาน, การตูน Animation รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่นํามาประยุกตใช
เชน เสียง เปนตน นอกจากนั้นจุดเดนของโปรแกรมมีขนาดเล็กและสามารถนําเสนอไดอยางสวยงาม จึงนิยมนํามาสรางเว็ปไซต
และสรางสื่อการเรียนการสอน ประกอบกับทางสาขาคณิตศาสตรและสถิติ ไดจัดอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอน โดยใช
โปรแกรม Adobe Flash (เบ้ืองตน) ใหความรูกับครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียง 
มาแลว 2 รุน รุนที่ 1 ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2552 และรุนที ่2 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2552 และไดรับผลตอบรับเปนที่นาพอใจ
ผูเขารับการอบรมมีการใหขอเสนอแนะ ในการจัดอบรมเพิ่มเติมในคราวตอๆไป เพื่อเปนการเรียนรูการใชงานโปรแกรมใหมากขึ้น
จากความสําคัญขางตน จึงตองมีการพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะในการใชโปรแกรม Adobe Flash และสามารถนําไปพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนตอไป

4. วัตถุประสงค
4.1  เพื่อสงเสริมและดําเนินงานการพัฒนาครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะการใชโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
4.3  เพื่อสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล



5.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร Adobe Flash"
5.2  ติดตามโครงการและเผยแพรชิ้นงานของผูเขารวมอบรม ผานเว็บไซต

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.  จํานวนผูเขารับการอบรม

3.  ผูเขาอบรม มีความพึงพอใจในการอบรม
4.  ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชในเชิงประยุกต สรางเปนชิ้นงานสื่อการสอนมัลติมีเดียได

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 45,500    

2. 1,500      

                                  47,000                                                     

เชิงคุณภาพ
2.  ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย ไมนอยกวารอยละ 90

ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ

จํานวน 40 คน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 47,000             

 ติดตามโครงการและเผยแพรชิ้นงาน ผานเว็บไซต 1,500                       1,500                     

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการเรียน 45,500                     45,500                    
 การสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร Adobe Flash

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการเรียน

รวม 47,000                          47,000                                                           

47,000                                                           
47,000                                                                                                      

 การสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร Adobe Flash
 ติดตามโครงการและเผยแพรชิ้นงาน ผานเว็บไซต

รวม                                      



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
-  คาวิทยากร
  1 คน x 7 ช.ม. x 600 บาท x 3 วัน = 12,600 บาท
-  คาวิทยากรผูชวย
  1 คน x 7 ช.ม. x 300 บาท x 3 วัน = 6,300 บาท

คาใชสอย คาใชสอย
-  คาอาหารกลางวัน 3 ม้ือ x ม้ือละ 100 บาท x 40 คน
 = 12,000
-  คาอาหารวาง 6 ม้ือ x ม้ือละ 25 บาท x 40 คน
 = 6,000 บาท
- คาจางทําปายประชาสัมพันธ 600 บาท
- คาจางทําระบบการประเมินผูเขารับการอบรม 
กอนและหลังเขารับการอบรม ผานเว็บไซต 500 บาท

คาวัสดุ คาวัสดุ
-  คาจัดทําเอกสาร 40 ชุด ชุดละ 150 บาท = 6,000 บาท
-  คาจัดทําเอกสารรายงานโครงการ = 500 บาท
-  คาวัสดุที่ใชในการอบรม 1,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย โดยใชซอฟตแวร Adobe Flash

1. จัดทําโครงการและวางแผนการดําเนินการ

คาตอบแทน

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดําเนินการฝกอบรม
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ และจัดทํารายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

19,100                    

7,500                     

งบดําเนินงาน 45,500                        
18,900                    



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 1,500     คาใชสอย
- คาจางประชาสัมพันธและเตรียมพื้นที่เว็บไซต ในการ
รวบรวมชิ้นงานของผูเขารับการอบรม 500 บาท

ตอบคําถามผูเขาอบรม หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
1,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 1,500                          

ติดตามโครงการและเผยแพรชิ้นงานของผูเขารับการอบรม ผานเว็บไซต

1. วางแผนการดําเนินการเผยแพรชิ้นงาน
2. จัดเตรียมพื้นที่เว็บไซต
3. ใหผูเขารับการอบรมทําการเผยแพรชิ้นงานลงเว็บไซต

(อาจารยปยวัฒน  เนียมมาลัย)
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย(วิชาการ)

ผูเสนอโครงการ

- คาจางทําระบบเว็บบอรดเพื่อรับความคิดเห็น และ



1. ชื่องาน/โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางสื่อการเรียนการสอน รหัส
คณิตศาสตรโดยใชซอฟตแวร The Geometer's Sketchpad

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 5
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.5

การเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมในปจจุบัน มุงใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน และมีการแกปญหาเปน และมีการเรียน
การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซอฟตแวร The Geometer's Sketchpad (GSP) เปนเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียนการสอน
สามารถนําไปใชสรางสื่อประกอบการสอนคณิตศาสตรไดเปนอยางดี ซึ่งจะเปนผลทําใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมายการเรียนรู และทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปจจุบันการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ในหลายๆโรงเรียนไดมีใชงานซอฟตแวร GSP ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น
จากแบบสํารวจความตองการในดานการใหบริหารวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร ีมีความตองการในการสรางนวัตกรรมทางคณิตศาสตรเปนจํานวนมาก และตองการเรียนรูสราง
ความรูความเขาใจในการใชงานโปรแกรม GSP นี้ ประกอบกับทางสาขาคณิตศาสตรและสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมี
ความรวมมือกับทาง สสวท. สงอาจารยในสาขาคณิตศาสตรและสถิติเขารวมรับการอบรมการใชงานโปรแกรม เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนของสาขาวิชา จากความสําคัญขางตน จึงไดจัดใหมีโครงการบริการวิชาการใหแกครูผูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูผูสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาที่สอนวิชาคณิตศาสตร ไดมีความรู ความเขาใจ ทักษะและประสบการณ
    ในการใชโปรแกรม The Geometer's Sketchpad
2. เพื่อใหครูประจําการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนวิชาคณิตศาสตรไดนําความรู การใช The Geometer's Sketchpad 
    มาสรางสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรได
3.  เพื่อเปนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนตามพันธกิจของคณะ/สาขาวิชา

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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5.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชซอฟตแวร The Geometer's Sketchpad" และ
ติดตามโครงการ การนําความรูไปใชงาน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1.  จํานวนผูเขารับการอบรม
เชิงคุณภาพ

3.  ผูเขาอบรม มีความพึงพอใจในการอบรม
4.  ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชในเชิงประยุกต สรางเปนชิ้นงานสื่อการสอนได

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 60,000    

                                  60,000                                                           

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

จํานวน 30 คน

2.  ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 60,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

                                         
60,000                                                                                                            

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยใชซอฟตแวร The Geometer's 
Sketchpad และติดตามโครงการ การนําความรูไปใชงาน
 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

60,000                     60,000                    

                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยใชซอฟตแวร The Geometer's 
Sketchpad และติดตามโครงการ การนําความรูไปใชงาน
 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

รวม

รวม 60,000                          60,000                        

                                     60,000                        



9.1    กิจกรรม
The Geometer's Sketchpad และติดตามโครงการ การนําความรูไปใชงาน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

 แนวทางการดําเนินงาน

-  คาวิทยากร
 2 คน x 7 ช.ม. x 600 บาท x 4 วัน = 33,600 บาท

คาใชสอย คาใชสอย
-  คาอาหารกลางวัน 4 ม้ือ x ม้ือละ 100 บาท x 30 คน
    = 12,000 บาท
-  คาอาหารวาง 8 ม้ือ x ม้ือละ 25 บาท x 30 คน
    = 6,000 บาท
- คาจางประชาสัมพันธและเตรียมพื้นที่เว็บไซต ในการ
เผยแพรชิ้นงานของผูเขารับการอบรม

คาวัสดุ คาวัสดุ
-  คาจัดทําเอกสาร 30 ชุด ชุดละ 250 บาท = 7,500 บาท
-  คาวัสดุที่ใชในการอบรม 900 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

คาตอบแทน

1. จัดทําโครงการและวางแผนการดําเนินการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. เตรียมการดําเนินการ
4. ดําเนินการฝกอบรม
5. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ และจัดทํารายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การสรางสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชซอฟตแวร 

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยอําพล  โตตอบ)
ตําแหนงอาจารย

6. วางแผนการดําเนินการติดตามโครงการ
7. เตรียมพื้นที่เว็บไซต ใหผูเขารับการอบรมเผยแพรชิ้นงาน
8. ประเมินผลการดําเนินการ และจัดทํารายงาน

18,000                    

8,400                     

งบดําเนินงาน 60,000                        
คาตอบแทน 33,600                    



1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การเตรียมสารละลาย รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1 และ 3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.5
2.6 บูรณาการการเรียนการสอนวิชา  เคมี 1 , เคมีวิเคราะห

การเตรียมสารละลายเปนเรื่องสําคัญสําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา   
เพราะสามารถนําไปใชในการสอนและเปนการพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการของครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
ในทุกระดับชั้นได  ซึ่งจากการจัดอบรมเรื่องการเตรียมสารละลายในครั้งที่ผานๆมา    ผูเขาอบรมไดใหขอเสนอแนะวา เรื่องการเตรียม
สารละลายเปนเรื่องที่ควรมีการจัดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่อง  ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง  จึงมีการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการเตรียมสารละลาย ขึ้น

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมและมัธยมมีความรูความสามารถในการเตรียมสารละลาย

และนําความรูที่ไดไปใชในการสอน

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................บรรยาย  เรื่อง  หนวยความเขมขนของสารละลายและเทคนิคการเตรียมสารละลาย
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................ปฏิบัติการการเตรียมสารละลาย
5.3 กิจกรรม........... การติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3. 300         300        

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1.

11,600    
2. 28,100    

  3. การติดตามการนําความรูไปใช 300        
                                  40,000                                                           

2. ความพึงพอใจในกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ  80
ไมนอยกวารอยละ  75

เชิงปริมาณ
1. ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมไมนอยกวา  40  คน รอยละ  100

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ความรู  ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ  90

เงินรายได
 การบรรยาย เรื่อง หนวยความเขมขนและเทคนิคการ
เตรียมสารละลาย 11,600                     11,600                    

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 40,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การบรรยาย เรื่อง หนวยความเขมขนและเทคนิคการ
เตรียมสารละลาย

 ปฏิบัติการการเตรียมสารละลาย 28,100                     28,100                    

รวม 40,000                          40,000                                                                 
การติดตามผลการนําความรูไปใช

 ปฏิบัติการการเตรียมสารละลาย

รวม                                      40,000                                                                 
40,000                                                                                                           



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600     
คาวิทยากร 1 คน x  6  ช.ม. x 600 บาท = 3,600 บาท

คาใชสอย 6,000     คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน  1 ม้ือๆละ 100 บาท 40 คน = 4,000 บาท

2,000     คาวัสดุ
คาเอกสารประกอบการบรรยาย  40  ชุด ๆ ละ  50  บาท
= 2,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

18,000    
คาวิทยากร  5 คนๆละ 6 ช.ม.ๆ ละ 600 บาท = 18,000 บาท

6,000     คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือๆละ 100 บาท 40 คน = 4,000 บาท

คาวัสดุ 4,100     คาวัสดุ
คาเอกสารประกอบ 40 ชุดๆละ 25 บาท = 1,000 บาท
คาวัสดุสารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร 3,100 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การบรรยาย เรื่อง  หนวยความเขมขนขของสารละลายและเทคนิคการเตรียมสารละลาย

1.การบรรยาย  เรื่อง  หนวยความเขมขนของสารละลาย
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

ปฏิบัติการการเตรียมสารละลาย

1. แบงเปนกลุม จํานวน  10  กลุม  เพื่อเตรียมสารละลาย

งบดําเนินงาน 11,600                        
คาตอบแทน คาตอบแทน

คาอาหารวาง  2 ม้ือๆละ 25 บาท 40 คน = 2,000 บาท

คาตอบแทน คาตอบแทน

คาใชสอย

คาอาหารวาง 2 ม้ือๆละ 25 บาท 40 คน = 2,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 28,100                        



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ 300        คาวัสดุ
คาถายเอกสารแบบสอบถาม 40 ชุดๆละ 2.5 บาท = 100 บาท
คาซองจดหมายและตราไปรษณีย  40 ชุดๆ ละ 5 บาท 

                   (                                                   )
                                  นางสุธิดา   ทองคํา
                                     หัวหนาโครงการ

งบดําเนินงาน 300                             

 =  200  บาท

การติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จส้ินโครงการ

1. แบงเปนกลุม จํานวน  10  กลุม  เพื่อเตรียมสารละลาย
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการผลิตสื่อสําหรับการสอนวิทยาศาสตรใน รหัส
ระดับมัธยมศึกษา 

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  5.1 , 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1 , 3.3 , 3.5
2.6 บูรณาการเรียนการสอนรายวิชา เครื่องมือวิทยาศาสตร อิเล็กทรอนิกส การวิจัยวิทยาศาสตร
2.7 บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่มีตอนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกําหนดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ทั้งหมด 8 สาระ ซึ่งในแตละสาระนั้นมี
ความสําคัญและเนื้อหาที่แตกตางกันไป ลวนแลวแตนาจะเปนเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษาที่จะตองใหผูเรียนไดเรียนรูแบบอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาอธิบาย และในมาตรา 22 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการที่นักเรียนจะพัฒนาไดนั้น ครู-อาจารยจะตองมีการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมและนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ในมาตรา 24 ขอ 5 มีขอความที่ใหความสําคัญในเรื่องการผลิตสื่อการสอนไววา สถานศึกษาจะตองสงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ ดังนั้นจึงไดจัด “โครงการผลิตสื่อและการใชสื่อการสอนวิทยาศาสตร” เพื่อใหครูวิทยาศาสตรมีความรู
ความเขาใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและสามารถผลิตสื่อและใชสื่อการสอนวิทยาศาสตรไดสอดคลองกับเนื้อหาสาระสอดคลองกับ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และเพื่อใหการจัดการเรียนรูมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการสอบถามครูสายวิทยาศาสตร ในจังหวัดเพชรบุรี พบวาครูมีความตองการสื่อที่ใชในการเรียนการสอนเปนจํานวนรอยละ 75 
ของครูสายวิทยาศาสตรทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี จากเหตุผลดังกลาว ทางสาขาฟสิกสไดเล็งเห็นความสําคัญในการนี้ จึงไดจัดทําโครงการ
การผลิตสื่อสําหรับสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีขึ้น เพื่อตอบสนองโจทยดังกลาวขึ้น

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล



4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูวิทยาศาสตรมีความรูความเขาใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อใหครูวิทยาศาสตรสามารถผลิตสื่อและใชสื่อการสอนวิทยาศาสตรไดสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรู

5.1 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสําหรับการสอนวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
5.2 กิจกรรม ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

การนําความรูไปใชของผูเขาอบรม

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000    

2. 10,000    
                                60,000                                                            

ความพึงพอใจของผูเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ความรูความเขาใจของผูเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 90

ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 60,000            

 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสําหรับการสอน
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 50,000                    50,000                   

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ 10,000                    10,000                   
60,000                                                                    รวม 60,000                         

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสําหรับการสอน
วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

รวม                                     
60,000                                                                                                             

60,000                                                                    



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400   คาตอบแทน
คาวิทยากร 400 บาท x 6 ช.ม.x 3วัน x 2 คน

คาอาหารวาง 35 x 25 x 6 = 5,250
คาอาหารกลางวัน 35 x 100 x 3 = 10,500

29,850   คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400   คาตอบแทน
คาวิทยากร 400 บาท x 6 ช.ม.x 3วัน x 2 คน

คาอาหารวาง 35 x 25 x 6 = 5,250
คาอาหารกลางวัน 35 x 100 x 3 = 10,500

29,850   คาวัสดุ

1 . จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูและผูสนใจทั่วไปในหัวขอการผลิตสื่อสําหรับการสอนวิทยาศาสตร
     ระดับมัธยมศึกษา

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การผลิตสื่อสําหรับการสอนวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

งบดําเนินงาน 50,000                       
คาตอบแทน

คาใชสอย 15,750                   คาใชสอย

คาวัสดุ
คาวัสดุและอุปกรณสํานักงาน =29,850

คาวัสดุ

1 . ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 10,000                       
คาตอบแทน

คาใชสอย 15,750                   คาใชสอย

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุและอุปกรณสํานักงาน =29,850

(อาจารยสุนันทศักด์ิ ระวังวงศ)
ตําแหนงอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย



1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดานการวิจัย รหัส
ทางวิทยาศาสตรทองถิ่น 

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดบริการวิชาการแกสังคม 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่ 3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่ 5.1 , 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่3.1 , 3.3 , 3.5
2.6 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา การวิจัยวิทยาศาสตร , การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร , สัมนาวิทยาศาสตร
2.7 บูรณาการกับงานวิจัย เร่ือง -

ปญหาการเรียนการสอนในปจจุบัน สวนหนึ่งเกิดจากการขาดการวิจัยทางวิทยาศาสตรที่เปนปญหาตอการเรียนการสอน 
ซึ่งสงผลไปถึงการเรียนรูและการสรางองคความรูของครูผูสอนและนักเรียน ดังนั้นการวิจัยจากปญหาที่อยูใกลตัวของครูและนักเรียน
โดยเฉพาะการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรที่สามารถหาคําตอบใหกับคําถามที่อยูรอบตัวใหอยางชัดเจนตามขั้นตอนอยางมีเหตุผล
ดังนั้นผูวิจัยจําเปนที่จะตองมีความรูความใจในระเบียบและขั้นตอนของการวิจัยอยางถูกตอง เพื่อดําเนินการวิจัยใหนําไปสูผลการวิจัย
ที่ถูกตอง และเชื่อถือได ดังนั้นเพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ ในการทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตร ใหกับครูวิทยาศาสตร
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมไปถึงผูมีความสนใจทั่วไปในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 และ 2 จึงไดเสนอโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อเสริมสรางความรูทางดานการ วิจัยวิทยาศาสตรจากปญหาในทองถิ่นใหกับครูและผูสนใจทั่วไปเพื่อนําไปใชประกอบ
 การวิจัยวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับการเรียนการสอนในโรงเรียน อีกทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการเขียนขอเสนอโครงการ
 วิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่นจากแหลงทุนตาง ๆ ได เชน โครงการวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่นของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรืออาจนําไปประยุกตใชกับงานวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาตอไป
ซึ่งที่มาของโครงการนี้มาจากโครงการที่เคยทํามากอนซึ่งจัดที่เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และจากขอเสนอแนะของผูเขา 
รวมอบรมยังมีความตองการใหจัดโครงการอยางตอเนื่องตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการทําวิจัยทางดานวิทยาศาสตร จากโจทยวิจัยทองถิ่นใหกับครูวิทยาศาสตร
2. เพื่อสรางความรูเร่ืองแนวทางการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่นตามรูปแบบของแหลงทุนตาง ๆ 
3. เพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล



5.1 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรทองถิ่น
5.2 กิจกรรม การติดตามผลของการเขียนหัวขอการวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่น

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 47,000    

2. 15,100    

                                  62,100                                                     

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. มีผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 คน รอยละ 100
2. ขอเสนอโครงการวิจัยจากผูเขารวมการอบรม รอยละ 100

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 62,100             

 ติดตามผลการเขียนหัวขอวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่น 15,100                     15,100                    

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยทาง 47,000                     47,000                    
 วิทยาศาสตรทองถิ่น

รวม 62,100                          62,100                                                           

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                     62,100                                                           
62,100                                                                                                       

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยทาง
 วิทยาศาสตรทองถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการ
 การติดตามผลของการเขียนหัวขอวิจัยวิทยาศาสตร
ทองถิ่น

รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 16,800    คาตอบแทน
คาวิทยากร 400 บาท x 7 ช.ม.x 3วัน x 2คน

คาอาหารวาง 30 x 25 x 6 = 4500
คาอาหารกลางวัน 30 x 100 x 3 = 9000
คาเชาสถานที ่= 4000

คาวัสดุ 12,700    คาวัสดุ

ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9.2   กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. การติดตามผลการเขียนหัวขอวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่น

คาตอบแทน 5,600     คาตอบแทน
คาวิทยากร 400 บาท x 7 ช.ม.x 1วัน x 2คน

คาอาหารวาง 30 x 25 x 2 = 1500
คาอาหารกลางวัน 30 x 100 x 1 = 3000
คาเชาสถานที ่= 1000

คาวัสดุ 4,000     คาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรทองถิ่น

คาใชสอย 17,500                    คาใชสอย

คาวัสดุและอุปกรณสํานักงาน = 12700

1 . จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูและผูสนใจทั่วไปในหัวขอที่เก่ียวของกับการเขียนวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่น
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 47,000                        

การติดตามผลการเขียนหัวขอวิจัยวิทยาศาสตรทองถิ่น

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 15,100                        

(อาจารยศิริพรรณ  ศรัทธาผล)
ตําแหนงอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย

ผูเสนอโครงการ

คาใชสอย 5,500                     คาใชสอย

คาวัสดุและอุปกรณสํานักงาน = 4000



1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมการสรางเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3.2

การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน สวนใหญจะเปนการบรรยายใหความรูในหองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ
ซึ่งบางครั้งนักเรียนไมสามารถเขาใจไดเพราะมองไมเห็นภาพ โดยเฉพาะกับวิชาฟสิกส  ทางดานไฟฟา  อีเล็กทรอนิกส และวิชาเกี่ยวกับ
อากาศยาน ที่ใชหลักอากาศพลศาสตร  การศึกษาวิทยาศาสตรดานนี้จําเปนอยางยิ่งตองหาคําตอบและเหตุผล ในสิ่งที่เกิดขึ้นวาเกิดขึ้นได
เพราะอะไร สิ่งเหลานี้สามารถอธิบายทําความเขาใจได และเปนการสรางองคความรูใหมๆ ใหเกิดขึ้นตอไป

การสรางเครื่องบินจําลองสามารถทําใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู และเขาใจในหลักการดวยตนเองทางดานหลักอากาศ 
พลศาสตร  หลักการทํางานของวงจรไฟฟาและอีเล็กทรอนิกส และสามารถศึกษาพัฒาตอยอดเพื่อประยุกตใชงานใหเกิดประโยชน
ในการเรียนการสอน  หรือในชีวิตประจําวัน  หรือเพื่อความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  หรือผลิตขึ้นเพื่อสรางรายไดประกอบเปนอาชีพได

และใหความสนุกสนานเปนอยางมาก  ซึ่งสอดคลองกับหลัการและเหตุผลทางดานวิทยาศาสตร จึงมีความประสงคจะใหบริการ
วิชาการดังกลาวแกชุมชนและสังคมในเรื่องดังกลาว

4.  วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจหลักการทางดานวิทยาศาสตรอากาศพลศาสตร กับครู 
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจหลักการทํางานวงจรไฟฟาและอีเล็กทรอนิกส กับครู 
3. เพื่อนําความรูดานวิทยาศาสตรไปประยุกต และพัฒนาตอยอด ใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2.7 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง  การวิจัยวิทยาศาสตรอากาศพลศาสตร ,พลังงานทดแทน (พลังงานลม) 

3.  หลักการและเหตุผล

จากการจัดอบรมครั้งที่ผานมาผูเขารับการอบรมจํานวนมากไดทําแบบประเมินและไดใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนโดย 
เสนอใหมีการจัดอบรมขึ้นอีก ใหขยายระยะเวลาในการอบรมใหสามารถประดิษฐเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับรวมถึงการฝกบังคับบินจริง

การสรางเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ นับวาเปนสิ่งประดิษฐที่สามารถสรางดวยตนเอง  ตนทุนต่ํา  ใหความรูทางวิชาการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.6 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ฟสิกส 1,วงจรไฟฟา , อีเล็กทรอนิกส ,อากาศพลศาสตร



5.1 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับคร ูในหัวขอ การสรางเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน
5.2 ประเมินผล กิจกรรมการจัดการแขงขัน เพื่อติดตามผลการพัฒนาตอยอด และการประยุกตใชงาน  ดังนี้

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ผูอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักอากาศพลศาสตรและการทํางานของวงจรไฟฟาอีเล็กทรอนิกส
2. ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1. มีผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ   50 คน รอยละ 100
เชิงคุณภาพ

ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ 80

      5.2.1  จัดการแขงขันการบังคับ และบินผาดแผง ในระดับประถมศึกษา 
      5.2.2  จัดการแขงขันการบังคับ และบินผาดแผง ในระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

3. ผูอบรมสามารถนําความรูไปพัฒนา และประยุกตใชงานดานการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 95,000             

 การประเมินผล จัดการแขงขัน เพื่อติดตามผลการพัฒนาตอ
ยอด

22,000                       22,000                   
  การพัฒนาตอยอดและการประยุกตใชงาน

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางเครื่องบินจําลอง 73,000                       73,000                   
 และวิทยุบังคับ

รวม 95,000                            95,000                                                         



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 73,000    

2. 22,000    

                                    95,000                                  

แนวทางการดําเนินงาน

36,000    

 คาใชสอย 27,000    
- คาอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บ. x 1 ม้ือ x 3 วัน = 12,000 บ

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเชารถ 3,000 บ.

คาวัสดุ 10,000    คาวัสดุ

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                       95,000                                                         
95,000                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูในโครงการอบรมการสรางเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางเครื่องบินจําลอง
 และวิทยุบังคับ
 การประเมินผล จัดการแขงขัน เพื่อติดตามผลการพัฒนาตอ
ยอด  การพัฒนาตอยอดและการประยุกตใชงาน

รวม

งบดําเนินงาน 73,000                           
คาตอบแทน คาตอบแทน

- คาวิทยากร  4 ทาน x 5 ช.ม.x 3 วัน x 600 บ. = 36,000 บ.
 คาใชสอย

2. การจัดการแขงขัน เพื่อติดตามผลการพัฒนาตอยอด และการประยุกตใชงาน
9.1    กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาศาสตรดาน อากาศพลศาสตร ,อีเล็กทรอนิกส ,วงจรไฟฟา,ดิจิทัล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

- คาอาหารวาง 50 คน x 25 บ. x 2 ม้ือ x 3 วัน = 7,500 บ.
- คาที่พัก 2 หอง x 800 บ. x 2 วัน = 3,200 บ.

- คาประชาสัมพันธ  1,300 บ.

- อุปกรณ และเครื่องมือ 10,000 บ.



          9.2  ประเมินผลโครงการ     กิจกรรมการจัดการแขงขันเพื่อติดตามผลการพัฒนาตอยอด และการประยุกตใชงาน

คาตอบแทน 7,200     คาตอบแทน

 คาใชสอย 12,500    
- คาอาหารกลางวัน 50 คน x 100บ. x 1 ม้ือ x 1 วัน = 5,000 บ

คาวัสดุ 2,300     

9.2.2  จัดการแขงขันการบังคับ และบินผาดแผง ในระดับมัธยมศึกษา โดยกําหนดเวลา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 22,000                           

9.2.1  จัดการแขงขันการบังคับ และบินผาดแผง ในระดับประถมศึกษา โดยกําหนดเวลา

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ
- คาทําถวยรางวัล  2,300 บ.

( นางสาวศิริพรรณ   ศรัทธาผล )
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

- คาวิทยากร  2 ทาน x 6 ช.ม.x 1 วัน x 600 บ. = 7,200บ.
 คาใชสอย

- คาอาหารวาง 50 คน x 25 บ. x 2 ม้ือ x 1 วัน  = 2,500 บ.
- คาเชารถ  2,000 บ.
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000 บ.
- คาเงินรางวัลชนะเลิศ  1,000 บ. X 2 รางวัล  = 2,000 บ.



1. ชื่องาน/โครงการ           อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
 ( /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1
2.6 บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาชีววิทยา
2.7 บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง …………………………………………………..

ปจจุบันความความรูและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ   มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร
ซึ่งมีผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม ตลอดจนทางดานสาธารณสุข     แตความรูความเขาใจของบุคคล   
โดยเฉพาะบุคคลากรในสายการศึกษา  ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการถายทอดความรูที่ถูกตองใหกับนักเรียนและชุมชน ยังมีความรู
ความเขาใจทางดานนี้คอนขางนอย และจากการสํารวจความตองการในการเขาอบรมครั้งตอไปของผูเขารวมอบรมความรูทางชีววิทยา
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เม่ือวันที่ 1-3 เมษายน 2551 ผูเขาอบรมมีความตองการใหจัดอบรมความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เพิ่มเติม   ดังนั้นสาขาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    จึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน  
ใหกับครูอาจารย  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเพิ่มพูนความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ
2. เพื่อฝกทักษะภาคปฏิบัติเบ้ืองตนทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ

5.1 กิจกรรม     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน
5.2 กิจกรรม     ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 39

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ผูเขาอบรมไดนําความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชน
เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 11,000   28,800    1,000      
2. 1,200      

11,000                     28,800                     2,200                          

ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในการรวมอบรม ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75

35 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
จํานวนผูเขาอบรม 35 คน ไดรับความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ ไมนอยกวารอยละ 90

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 42,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน 40,500                   40,500                    
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ 1,500                     1,500                     

 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

รวม

รวม 42,000                       42,000                                                              

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

11,000                       28,800                        2,200                             
42,000                                                                                                       



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

  ภาคบรรยาย 6 ชม. x 600 x 1 คน = 3,600บาท
  ภาคปฏิบัติการ  6 ชม.30นาที x 600x 3 คน = 11,700 บาท

คาใชสอย คาใชสอย
คาจางสําเนาโครงการและใบสมัครอบรม    200 บาท
เอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด x75 บาท = 3,000 บาท
คาวัสดุและสารเคมี   8,300 บาท   
คาอาหารกลางวัน 45 คนx 100 บาทx2 วัน = 9,000 บาท 
คาอาหารวาง 45คน x 25 บาท x 4 ม้ือ = 4,500 บาท
เอกสารรายงานประเมินผล 5 ชุด x 60 บาท = 300 บาท
คาจางสําเนาแบบประเมินผลโครงการ  200 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
1,200     คาวัสดุ

    คาสําเนาแบบประเมินการสํารวจฯ 500 บาท
    คาสําเนารายงานฯ 5 ชุด x 60 บาท  = 300 บาท
    คาวัสดุ      400 บาท

1.ประชาสัมพันธโครงการอบรม และรับสมัครผูเขารวมอบรม
2.ดําเนินการอบรม
3.สรุปและประเมินผลโครงการฯ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน

25,500                    

ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1.  สํารวจการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนหลังเขาอบรม
2. สรุปและประเมินผลฯ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

40,800                        
คาตอบแทน 15,300                    คาตอบแทน

- คาวิทยากร   รวม 15,300 บาท   แยกเปน

(ผูชวยศาสตราจารยอรพินทร  เชียงปว)

1,200                          
คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ



1. ชื่องาน/โครงการ อบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทางเคมี รหัส
และชีวภาพสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(      ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(      ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.4 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.3
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา  จุลชีววิทยา  จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม  และการวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
2.7 บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง  -

แมน้ําเพชรบุรีเปนแมน้ําที่มีความสําคัญในอดีต  และปจจุบันยังคงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  
ในดานการศึกษา  แมน้ําเพชรบุรียังเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในหลายวิชาแมกระทั่งวิชาในกลุมสาระวิทยาศาสตรทั้งในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย  และยังสามารถพัฒนาไปสูการสรางหลักสูตรทองถิ่นได  ประกอบกับการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคม  
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  ทําใหสภาพทางกายภาพของแมน้ําเพชรบุรีเกิดความ
เสื่อมโทรมและสงผลตอภูมิทัศนริมฝงแมน้ําเพชรบุร ี  จากสถานการณดังกลาวและผลการสํารวจความตองการดานบริการวิชาการของ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรีที่ตองการไดรับความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
ผูจัดโครงการบริการวิชาการจึงจัดใหมีการอบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมีและชีวภาพเบ้ืองตนขึ้นเพื่อใหครูที่สอนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรทั้งในระดับมัธยมศึกษาไดมีความรูในเรื่องดังกลาว  เพื่อใชประโยชนในดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวกับแมน้ํา
เพชรบุร ี เปนประโยชนในดานการเฝาระวังคุณภาพน้ําของแมน้ําเพชรบุรีและสรางจิตสํานึกแกนักเรียนใหเห็นประโยชนและคุณคาของ
แมน้ําเพชรบุรีตอไป

4. วัตถุประสงค
4.1  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมีและชีวภาพ
4.2  เพื่อใหผูอบรมนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาฐานขอมูลแหลงเรียนรูที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวของอําเภอเมือง จังหวัด
      เพชรบุรี
4.3  เพื่อใหผูอบรมนําความรูที่ไดไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  การทําโครงการ  หรืองานสรางสรรคทางวิชาการอื่น ๆ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล



5.1 กิจกรรมอบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทางเคมีและชีวภาพ
5.2 กิจกรรมการติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ :

เชิงเวลา :

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 41,000    
2. 1,000      

                                  41,000                     1,000                       

     ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ไมต่ํากวารอยละ 90
     ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ไมต่ํากวารอยละ 80
     ผูเขาอบรมนําความรูไปใช ไมต่ํากวารอยละ 75

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ :
     จํานวนผูเขาอบรม ไดแก  ครูที่สอนในกลุมสาระวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 30 คน รอยละ 100

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

     ระยะเวลาการอบรม (วัน) 2

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 42,000             

 การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 1,000                       1,000                     
อบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทางเคมีและชีวภาพ 41,000                     41,000                    

รวม 42,000                          42,000                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

41,000                        1,000                          
42,000                                                                                                      

อบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทางเคมีและชีวภาพ
 การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน

รวม                                      



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. รับสมัครครูผูสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่อยูในเขตอําเภอเมือง  จ.เพชรบุร ีจํานวน 30 คน

22,200    คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท = 
14,400 บาท
คาตอบแทนวิทยากร 1 คน X 11.5 ชั่วโมง X 600 บาท =
6,900 บาท
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 3 คน X 12 ชั่วโมง X 25 บาท = 
900 บาท
คาใชสอย

10,620    คาจางพิมพเอกสาร 100 หนา X 10 บาท = 1,000 บาท
คาอาหารวาง 4 ม้ือ X 37 คน X 25 บาท = 3,700 บาท
คาอาหารกลางวัน 2ม้ือ X 37คน X 80 บาท = 5,920 บาท
คาวัสดุ

8,180     วัสดุสํานักงาน 1,980 บาท
คาจางถายเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด X 40 บาท =

** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมการวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยวิธีทางเคมีและชีวภาพ

1. ประชุมวางแผนและประชาสัมพันธโครงการ

คาวัสดุ

สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 5,000 บาท

งบดําเนินงาน 41,000                        
คาตอบแทน

คาใชสอย

3. เตรียมการอบรม
4. ดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1,200 บาท



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1,000     คาวัสดุ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท

หมายเหตุ  ผูรับผิดชอบโครงการ ไดแก อ.ดํารงค  พงศพุทธชาติและอาจายสุพิตา  พูลสมบัติ (การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางชีวภาพ) 
               อ.ดร.ปทมาพร  ยอดสันติ (การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมี)

การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน

1. สํารวจการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนจากผูเขาอบรม
2. นําขอมูลที่ไดมาสรุปและประเมินผลโครงการ

คาวัสดุ

(อาจารย ดร.ปทมาพร  ยอดสันต)ิ
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

3. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 1,000                          



1. ชื่องาน/โครงการ การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใช รหัส
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รุนที่ 2

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน           งานบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1 และ 3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.5
2.6 บูรณาการการเรียนการสอนวิชา  เคมี-ฟสิกส-ชีววิทยา และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2.7 บูรณาการการเรียนการสอนวิชา   เรื่อง  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

                                                                                                                                         สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมการเรียน- การสอนในกลุมสาระวิทยาศาสตร ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชันมัธยมศึกษาปที่ 6
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนทุกคนตองเรียนในกลุมสาระวิทยาศาสตร  ซึ่งในการจัดกิจกรรม
การเรียน-การสอนทางดานวิทยาศาสตรนอกจากจะเนนเนื้อหาสาระแลว ทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรก็มีความจําเปน
ตองศึกษาคนควา  และ ปฎิบัติจริง ควบคูไปกับการเรียนทางดานเนื้อหา  ครูซึ่งทําหนาที่เปนผูสอนในชั้นเรียนจะมีความรูทางดาน
เนื้อหาเปนอยางดี  สวนดานกิจกรรมที่เนนกระบวนการวิทยาศาสตรเวลาที่จัดใหนักเรียนในชั้นเรียนจะนอยเกินไป  ดังนั้นการจัดคาย
วิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  จะเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ครูสามารถนําไปถายทอดและ
จัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางด ี และจากการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดคาย
วิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  รุนที่  1  ผลการประเมินปรากฏวาคณะครู - อาจารย  ที่เขารับการ
อบรมตองการใหจัดกิจกรรมอีกในครั้งที ่ 2

4. วัตถุประสงค
1. อบรมครูที่สอนวิทยาศาสตรในระดับ ชั้น ป. 1 – ม. 6  ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
2. ครูที่ผานการอบรมสามารถนําความรู-ความเขาใจไปจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนในโรงเรียนที่สอนอยูได

เปนอยางดี
3. ครูที่ผานการอบรมสามารถเขียนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได

คนละ 1 โครงการวิจัย

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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5.1 กิจกรรม วางแผนการดําเนินงาน
5.2 กิจกรรมดําเนินการอบรมครูใหความรูเกี่ยวกับการจัดคายวิทยาศาสตร
5.3 กิจกรรม  จัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
5.4  กิจกรรม   สรุปผลการดําเนินงาน
5.5 กิจกรรม   รายงานผลการดําเนินงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

และภูมิปญญาทองถิ่น

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 59,000    

2. 1,000      
                                  60,000                                                         

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ความรู  ความเขาใจ รอยละ  90
2. ความพึงพอใจในกิจกรรม รอยละ  80
3. คณาจารยที่เขาอบรมไดนําความรูไปใชในการจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชแหลงเรียนรูและ รอยละ  75

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 60,000               

 การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น รุนที่ 2 59,000                     59,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น รุนที่ 2

 การติดตามการนําความรูไปใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ 1,000                       1,000                     
รวม 60,000                          60,000                                                               

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การติดตามการนําความรูไปใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ

รวม                                      60,000                                                               
60,000                                                                                                         



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

59,000       
10,800      คาตอบแทน

รวม  10,800 บาท
คาใชสอย

37,600      คาอาหาร   7 ม้ือๆ ละ 80 บาท  40  คน = 22,400 บาท

คาที่พักที่ศูนยอนุรักษเชิงนิเวศน   2 คืน ๆ ละ 100 บาท 
 (200 บาท x 40 คน  ) = 8,000 บาท
คาวัสดุ

10,600      คาเอกสารประกอบการบรรยาย 40 ชุดๆละ 120 บาท 
  = 4,800 บาท
 คาวัสดุ-อุปกรณในการอบรม = 1,800 บาท
คาน้ํามันรถ  2,000  x  2   =   4,000   บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1,000         
คาวัสดุ

1,000       คาถายเอกสารแบบสอบถามในการติดตามโครงการ  =
1,000  บาท

คาใชสอย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การบรรยาย เรื่อง  การจัดคายวิทยาศาสตรแบบองครวมโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

1.การบรรยาย  เรื่อง  การวิจัยทางวิทยาศาสตร
2.การบรรยาย  เรื่อง  การวิจัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

คาวิทยากร 3 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 

คาวัสดุ

คาอาหารวาง 6 ม้ือๆละ 30 บาท 40 คน = 7,200 บาท

คาวัสดุ

การติดตามการนําความรูไปใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ

1.การติดตามการนําความรูไปใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินการ

(นายณรงค  วงษพานิช)
ผูเสนอโครงการ



1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพใหกับ รหัส
กลุมแมบานนาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …..3.1....................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …….5.1, 5.2....................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ …3.1, 3.2, 3.3...................
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
2.7 บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง เคกขนมไทย

เนื่องจากกลุมแมบานนาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุร ีเปนกลุมที่ทําขนมหวาน มีความตองการจะพัฒนาผลิตภัณฑดานเบเกอรี ่
เพื่อสรางความหลากหลายในดานผลิตภัณฑ ซึ่งจากการสํารวจความตองการในพื้นที่ดังกลาวพบวา มีผูที่สนใจเปนจํานวน
รอยละ 85    ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีจึงไดทําการใหบริการ
วิชาการในดานความรูในการทําขนมหวานใหกับกลุมแมบานนาพันสาม เพื่อที่จะนําความรูที่ไดจากการอบรมในครั้งนี้ไปใชใน
การประกอบอาชีพ เสริมสรางรายไดตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกลุมแมบานนาพันสามมีความรูดานเบเกอรี่
2.  เพื่อใหกลุมแมบานนาพันสามมีทักษะดานเบเกอรี่

5.1 กิจกรรม......วางแผนการดําเนินงาน......................................................................................................................
5.2 กิจกรรม......ใหความรูเกี่ยวกับเบเกอรี…่.................................................................................................................
5.3 กิจกรรม.......ปฏิบัติการทําเบเกอรี.่........................................................................................................................
5.4 กิจกรรม.......สรุปผลการดําเนินงาน.......................................................................................................................
5.5 กิจกรรม......ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ..................................................................................

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

     - กลุมแมบานนาพันสามมีความรูความสามารถในการทําเบเกอรี่
     - กลุมแมบานนาพันสามมีความพึ่งพอใจในการเขาอบรม
     - กลุมแมบานนาพันสามสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชไดจริง

     - จํานวนสมาชิกกลุมแมบานนาพันสามที่เขารวมกิจกรรมการทําเบเกอรี่

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 43,200    
2. 1,800      

                                  43,200                     1,800                       

ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65

2.  เชิงปริมาณ
รอยละ 100

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  เชิงคุณภาพ

ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 45,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมเบเกอรี่เพื่อประกอบอาชีพ 43,200                     43,200                    
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ 1,800                       1,800                     

รวม 45,000                          45,000                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                     43,200                        1,800                          
45,000                                                                                                      

 อบรมเบเกอรี่เพื่อประกอบอาชีพ
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาตอบแทน 21,600    

คาใชสอย
คาใชสอย 10,600    

2.  คาอาหารวาง 40 คน × 25 บาท × 4  ม้ือ

11,000    คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย  1,130 บาท
- เบ้ียเลี้ยงผูติดตามโครงการ 3 X 210  =  630 บาท
คาวัสดุ   670  บาท
- น้ํามันรถ 500 บาท
- คาวัสดุ 670  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพ

งบดําเนินการ 43,200                        

1.  คาวิทยากร 3 ทาน × 6 ชม. × 600 บาท × 2 วัน
     เปนเงิน 21,600 บาท

1....วางแผนดําเนินการ...............................................................................................................................
2....ขั้นตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ....................................................................................................................
3....สรุปผลการดําเนินงาน.............................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3.  คาถายเอกสาร 1,000 บาท
คาวัสดุ

2.  คาวัสดุอุปกรณ 10,200 บาท

1.  คาอาหารกลางวัน 40 คน × 70 บาท × 2 ม้ือ
     เปนเงิน 5,600 บาท

     เปนเงิน 4,000 บาท

ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1... วางแผนดําเนินงาน
2.... ดําเนินการตามแผนงาน
3......สรุปการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.  คาน้ํามันรถ 2 วัน × 400 บาท 
     เปนเงิน 800 บาท

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ 1,170                     

(.......อาจารยจุฑามาศ  ชาญชัย......)
ตําแหนง.......อาจารย 2  ระดับ 7.......

งบดําเนินการ 1,800                           
คาใชสอย 630                        



1. ชื่องาน/โครงการ อบรมอาหารเพื่อการประกอบอาชีพใหกับ รหัส
กลุมแมบานโพไรหวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …..3.1....................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …….5.1, 5.2....................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ …3.1, 3.2, 3.3...................
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา การแปรรูปอาหาร
2.7 บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง การแปรรูปเห็ดนางฟา

เนื่องจากกลุมแมบานโพไรหวาน อ.เมือง จ.เพชรบุร ีเปนกลุมที่เพาะเห็ดนางฟาจําหนาย มีความตองการจะพัฒนาผลิตภัณฑ 
ดานการแปรรูปเห็ดนางฟาใหมีความหลากหลายในดานผลิตภัณฑ ซึ่งจากการสํารวจความตองการในพื้นที่ดังกลาวพบวา มีผูที่
สนใจเปนจํานวนรอยละ 80 ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีจึงไดทําการ
ใหบริการวิชาการในดานความรูในการทําผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูปใหกับกลุมแมบานโพไรหวาน เพื่อที่จะนําความรูที่ไดจาก
การอบรมในครั้งนี้ไปใชในการประกอบอาชีพ เสริมสรางรายไดตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกลุมแมบานโพไรหวานมีความรูดานการแปรรูปเห็ดนางฟา
2.  เพื่อใหกลุมแมบานโพไรหวานมีทักษะดานการแปรรูปเห็ดนางฟา

5.1 กิจกรรม......อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟาเพื่อการประกอบอาชีพ
5.2 กิจกรรม.....ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 43

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

     - กลุมแมบานโพไรหวานมีความรูความสามารถในการแปรรูปเห็ดนางฟาเปนอาหาร
     - กลุมแมบานโพไรหวานมีความพึ่งพอใจในการเขาอบรม
     - กลุมแมบานโพไรหวานสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชไดจริง

     - จํานวนสมาชิกกลุมแมบานโพไรหวานที่เขารวมกิจกรรมการแปรรูปเห็ดนางฟาเปนอาหาร

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 43,200    
2. 1,800      

                                  43,200                     1,800                       

ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65

2.  เชิงปริมาณ
รอยละ 100

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  เชิงคุณภาพ

ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 45,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟาเพื่อการประกอบอาชีพ 43,200                     43,200                    
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ 1,800                       1,800                     

รวม 45,000                          45,000                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                     43,200                        1,800                          
45,000                                                                                                      

 อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟาเพื่อการประกอบอาชีพ
 ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 21,600    
1.  คาวิทยากร 3 ทาน × 6 ชม. × 600 บาท × 2 วัน

คาใชสอย 10,600    คาใชสอย

2.  คาอาหารวาง 40 คน × 25 บาท × 4 ม้ือ

คาวัสดุ 11,000    คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 
- เบ้ียเลี้ยงผูติดตามโครงการ 3 X 210  =  630 บาท
คาวัสดุ 
- น้ํามันรถ 500 บาท
- คาวัสดุ 670  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมการแปรรูปเห็ดนางฟาเพื่อการประกอบอาชีพ

งบดําเนินการ 43,200                        
คาตอบแทน

     เปนเงิน 21,600 บาท

1....วางแผนดําเนินการ...............................................................................................................................
2....ขั้นตอนอบรมเชิงปฏิบัติการ....................................................................................................................
3....สรุปผลการดําเนินงาน...........................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.  คาน้ํามันรถ เปนเงิน 800 บาท 

3.  คาถายเอกสาร 1,000 บาท

2.  คาวัสดุอุปกรณ 10,200 บาท
ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1... วางแผนดําเนินงาน

1.  คาอาหารกลางวัน 40 คน × 70 บาท × 2 ม้ือ
     เปนเงิน 5,600 บาท

     เปนเงิน 4,000 บาท

งบดําเนินการ 1,800                           
คาใชสอย 630                        

2.... ดําเนินการตามแผนงาน
3......สรุปการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง...พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ..
ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ 1,170                     

(.......อาจารยภัคสมัญญ  จิตวิริยธรรม......) (.......อาจารยพรอริยา   ฉิรินัง......)



1. ช่ืองาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่ 16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่ 4.1
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา  อาหารทองถิ่น ขนมไทย 
2.7 บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง  -

จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่ภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย  การใชสมุนไพรเพื่อประโยชนในดานอาหารเปนภูมิปญญา
หนึ่งที่ควรอนุรักษ  สืบสาน  และสงเสริมใหเกิดประโยชนอยางย่ังยืน  ประกอบกับกระแสรักสุขภาพและการใชสมุนไพรในการ 
ดูแลสุขภาพ และจาการสํารวจความตองการของกลุมแมบานในเขตอําเภอเมือง พบวามีความสนใจในการนําเอาสมุนไพรมา
ประกอบอาหารจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อใหกลุมแมบานไดมีความรูและสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารจาก
สมุนไพรมาใชในการประกอบอาหารไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งเผยแพรและนําความรูนี้ใหกับบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวและชุมชนตอไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทางดานอาหารของจังหวัดเพชรบุรีมาใชประโยชนในดานสุขภาพใหกลุมแมบาน

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
5.2 การติดตามการนําความรูไปใชประโยชน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 44

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ :

เชิงเวลา :

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 19,000    
2. 1,000      

                                19,000                     1,000                             

     จํานวนผูเขาอบรม ไดแก  กลุมแมบานในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรีจํานวน 20 คน รอยละ 100

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ :

     ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ไมต่ํากวารอยละ 75
     ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ไมต่ํากวารอยละ 75
     ผูเขาอบรมนําความรูไปใช ไมต่ํากวารอยละ 65

     ระยะเวลาการอบรม (วัน) 1

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 20,000                 

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 19,000                    19,000                    
 การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน 1,000                     1,000                     

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 20,000                        20,000                                                                 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใช
 ประโยชน

รวม                                    19,000                        1,000                                
20,000                                                                                                           



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน 3,900        คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร 1 คน X 6 ชม. X 600 บาท = 
3,600 บาท
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 2 คน X 6 ชม. X 25 บาท =  
300 บาท

3,400        

คาอาหารเที่ยง 1 ม้ือ X 20 คน X 80 บาท = 1,600 บาท 
คาจางจัดสถานที ่1,000 บาท

คาวัสดุ 11,700       คาวัสดุ

วัสดุที่ใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  11,400 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

1,000        คาวัสดุ

หมายเหตุ  ผูรับผิดชอบโครงการในสวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ไดแก  อ.ณปภา  หอมหวน และคณะ

.................................................................................................

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

1. ประชาสัมพันธและรับสมัครกลุมแมบานในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

งบดําเนินการ 19,000                            

คาใชสอย คาใชสอย

3. สรุปและประเมินผลความรูและความพึงพอใจ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาจางถายเอกสาร 300 บาท

คาอาหารวาง 2 ม้ือ X 20 คน X 20 บาท = 800 บาท

การติดตามการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน

1. สํารวจการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนจากผูเขาอบรม
2. นําขอมูลที่ไดมาสรุปและประเมินผลการนําความรูไปใชประโยชน

*** ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(อาจารย ดร.ปทมาพร  ยอดสันติ)
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 1,000                              
     คาวัสดุ

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท



1. ชื่องาน/โครงการ โครงการชุมชนตนแบบการสรางเสริมสุขภาพ รหัส
ของสาขาสาธารณสุขศาสตร

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …..3.1....................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …..5.1....................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ …..3.1...................
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา การสงเสริมสุขภาพ สุขภาพภาคประชาชน การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
      และการวิจัยสาธารณสุข 
2.7 บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นกับการสงเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

      นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร เพื่อฝกประสบการณการจัดการเรียนการสอนดานการสงเสริมสุขภาพ การเยี่ยมบาน การควบคุม
ปองกันโรค ภูมิปญญาทองถิ่น สมุนไพร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
ซึ่งครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จากการประสานงานในเบ้ืองตนกับชุมชนนาวุง  บุคลากรในหนวยงานตอบรับและจะใหความรวมมือในการรวมจัดกิจกรรม
เพื่อประโยชนของประชาชนในชุมชนตอไป

4. วัตถุประสงค
1. สรางชุมชนตนแบบดานสุขภาพ
2.  ใหประชาชนในชุมชนตนแบบเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพอยางยั่งยืน
3.  สงเสริมดานวิชาการ วิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

5.2 กิจกรรม......รวมสืบสานและทํานุศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน
5.3 กิจกรรม..... สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
5.4 กิจกรรม......ติดตามผลการนําความรูไปใช

       5.1 กิจกรรม......เสริมสรางสุขภาพผูปวยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 - 3 - 0601 - 31 - 45

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ              55,000          บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย 
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 23,250     
2. 12,250    
3. 14,700    
4. 4,800      

23,250                       14,700                     17,050                         

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
     -  ความรูความเขาใจของประชาชน ไมนอยกวารอยละ 75

     -  ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม  50  คน

     -  ความพึงพอใจของประชาชน ไมนอยกวารอยละ 75
     -  การนําความรูไปใชของประชาชน ไมนอยกวารอยละ 65
เชิงปริมาณ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 14,700                     14,700                    
 ติดตามผลการนําความรูไปใช 4,800                       4,800                     

 เสริมสรางสุขภาพผูปวยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส 23,250                     23,250                    
 รวมสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน 12,250                     12,250                    

 เสริมสรางสุขภาพผูปวยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส
 รวมสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน
 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
 ติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม

รวม 55,000                          55,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                       

23,250                          14,700                        17,050                            
55,000                                                                                                          



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ติดตามประเมินผลกิจกรรม

9,600     คาตอบแทน 

       -   คาอาหารกลางวัน  50 x100  = 5,000 บาท

5,100     

        -  ของที่ระลึก 1,300 บาท
        -  คาวัสดุ  1,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600     คาตอบแทน 

     -   คาอาหารทํางานนอกเวลา  3 x 50 x100  = 1,500 บาท

          210 x 5 x 3 = 3,150 บาท
     -   คาใชจายในการรวมพิธีการทางศาสนา 2,000 บาท

2,000     
        -  คาวัสดุ  2,000 บาท

1. ประสานงานประชาชน ผูนําประชาชน อบต. อสม.
2. สํารวจปญหาผูปวยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส
3. ดําเนินการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
เสริมสรางสุขภาพผูปวยเรื้อรัง ผูดอยโอกาส

คาใชสอย 8,550                     คาใชสอย

        -  คาอาหารวาง 50 x 2 x 25 = 2,500 บาท
        -  คาเบ้ียเลี้ยง 210 x 5 = 1,050 บาท

งบดําเนินงาน 23,250                        
คาตอบแทน

     -  คาตอบแทนวิทยากร  600 x 4 x 4 = 9,600 บาท

รวมสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน

1. เขารวมกิจกรรมดานชาต ิ ศาสนา และพระมหากษัตริย
2. เขารวมกิจกรรมในประเพณีของทองถิ่นของชุมชน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ คาวัสดุ 
        -  ปายประชาสัมพันธ  1,000 บาท

        -  คาเอกสารประชาสัมพันธ  1,800  บาท

คาใชสอย 6,650                     คาใชสอย

     -  คาเบ้ียเลี้ยง(การเขารวมกิจกรรมของชุมชน)

คาวัสดุ คาวัสดุ 

งบดําเนินงาน 12,250                        
คาตอบแทน

     -  คาตอบแทนวิทยากร  600 x 3 x 2 = 3,600 บาท



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600     คาตอบแทน 

        -   คาอาหารกลางวัน  50 x 100  = 5,000 บาท

3,600     

        -  คาวัสดุ  2,600 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

  งบดําเนินการ 4,800      
            คาตอบแทน 1,050     

       - คาเบ้ียเลี้ยง 210 x 5   =  1,050 บาท

 -  คาแบบสอบถามในการประเมิน  700  บาท
 -  คาจางวิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลม 1,000 บาท
 -  คาอาหารวาง 50 x 25 = 1,250 บาท

คาวัสดุ 800        
 -  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  800  บาท

2. ประชาสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูใหแพรหลาย
3. ใหความรู และพัฒนาปราชญชุมชนใหนําภูมิปญญาทองถิ่นออกมาเผยแพรเปนรูปธรรมในชุมชน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

1. สํารวจภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

คาใชสอย 7,500                     คาใชสอย

        -  คาอาหารวาง 50 x 2 x 25 = 2,500 บาท
คาวัสดุ คาวัสดุ 

งบดําเนินงาน 14,700                        
คาตอบแทน

        -  คาตอบแทนวิทยากร  600 x 2 x 3 = 3,600 บาท

1. การติดตอประสานงานกับชุมชน
2.  ดําเนินการ
3. ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

        -  ปายประชาสัมพันธ  1,000 บาท

ติดตามผลการนําความรูไปใช

(อาจารย ดร.ศรีงามลักษณ   คําทอง) 
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ

คาตอบแทน

คาใชสอย 2,950                     คาใชสอย

 



1. ชื่องาน/โครงการ การสงเสริมภาวะโภชนาการในชุมชนนาวุง รหัส
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     (     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
    (     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
     (  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1 , 3.2
2.6  บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา  หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ, การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน, โภชนศาสตร
       สาธารณสุข
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง   

ดวยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
จากเดิม   คานิยมการบริโภคอาหารจานดวน  อาหารฟาสฟูดเพิ่มมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมในการออกกําลังกายนอยและ
ไมสมํ่าเสมอ  จึงมีผลใหประชาชนมีภาวะโภชนาการเกินหรือเปนโรคอวนเพิ่มขึ้น  และสงผลใหเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคเสื่อมเรื้อรังอื่น  ที่บ่ันทอนคุณภาพชีวิต และเปนภาระคาใชจายดานสุขภาพตอสังคมโดยรวม

จากการสอบถามขอมูลสุขภาพของประชาชนที่อยูในหนวยรับบริการของสถานีอนามัยนาวุง ก็ปรากฏวาประชาชน
มีปญหาในเรื่องโรคไมติดตอเปนสวนมาก   จากเหตุผลในขางตน ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรจึงไดจัดทําโครงการประเมิน
ภาวะโภชนาการในชุมชนขึ้นเพื่อใหคนในชุมชนมีการบริโภคอาหารที่ถูกตองเหมาะสมและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพของตนเองใหมากขึ้น  

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของประชาชนในชุมชนนาวุง
 4.2 เพื่อใหประชาชนมีความรูและมีทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคคอาหารเพื่อสุขภาพ
4.3  เพื่อใหประชาชนมีการสงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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3.  หลักการและเหตุผล  



5.1 กิจกรรม  ประเมินภาวะโภชนาการทางกายภาพและตรวจสุขภาพเบ้ืองตน
5.2 กิจกรรม  ใหความรูเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตอง
5.3 กิจกรรม  สาธิตการออกกําลังกาย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.
4. 24,000     24,000    
5. ติดตามผลการนําความรูไปใช 2,000      2,000      

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

5.4 กิจกรรม  การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
      5.5 กิจกรรม  ติดตามผลการนําความรูไปใช

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ
 - ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม 50 คน

 - ความรูความเขาใจของประชาชน ไมนอยกวารอยละ 75
 - ความพึงพอใจของประชาชน ไมนอยกวารอยละ 75
 - การนําความรูไปใชของประชาชน ไมนอยกวารอยละ 65

เงินรายได
 ประเมินภาวะโภชนาการทางกายภาพและตรวจสุขภาพ
เบ้ืองตน

14,000                     14,000                    

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 70,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

รวม 70,000                          70,000                        

 ใหความรูเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตอง 15,000                     15,000                    
 สาธิตการออกําลังกาย 15,000                     15,000                    



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 14,000    

2. 15,000    
3. 15,000    

24,000    
5. 2,000      

                                  70,000                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

  งบดําเนินการ 14,000    
            คาตอบแทน 3,600     

       - คาตอบแทนวิทยากร 400 x 6 ชม.   = 3,600 บาท

       - อาหารวาง 50 x 25 x 2 = 2,500  บาท
 - คาอาหารกลางวัน 50 x 100 = 5,000  บาท

      คาวัสดุ 2,900     คาวัสดุ
 - คาเอกสารประกอบการอบรม  50 x 10 = 500 บาท
 - คาเขียนปายโครงการ  = 400 บาท

 ใหความรูเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตอง
 สาธิตการออกกําลังกาย

  4.  การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
 ติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ประเมินภาวะโภชนาการทางกายภาพและตรวจสุขภาพ
เบ้ืองตน

1. การติดตอประสานงานกับชุมชน
2. ดําเนินการอบรม
3. ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

                                     70,000                                                           
70,000                                                                                                      

9. รายละเอียดการดําเนินงาน
ประเมินภาวะโภชนาการชุมชนนาวุง

คาตอบแทน

คาใชสอย 7,500                     คาใชสอย

 - คาวัสดุ  2,000 บาท



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

  งบดําเนินการ 15,000    
            คาตอบแทน 3,600     

       - คาตอบแทนวิทยากร 400 x 6 ชม.   = 3,600 บาท

 - อาหารวาง 50 x 25 x 2 = 2,500  บาท
 - คาอาหารกลางวัน 50 x 100 = 5,000  บาท

      คาวัสดุ 3,900     คาวัสดุ
 - คาเขียนปายโครงการ  = 400 บาท
 - คาเอกสารประกอบการอบรม  50 x 10 = 500 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

  งบดําเนินการ 15,000    
            คาตอบแทน 3,600     

       - คาตอบแทนวิทยากร 400 x 6 ชม.   = 3,600 บาท

 - อาหารวาง 50 x 25 x 2 = 2,500  บาท
 - คาอาหารกลางวัน 50 x 100 = 5,000  บาท

      คาวัสดุ 3,900     คาวัสดุ
 - คาเขียนปายโครงการ  = 400 บาท
 - คาเอกสารประกอบการอบรม  50 x 10 = 500 บาท

ใหความรูเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตอง

1. การติดตอประสานงานกับชุมชน
2. ดําเนินการอบรม
3. ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สาธิตการออกกําลังกาย

1. การติดตอประสานงานกับชุมชน
2. ดําเนินการอบรม
3. ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน

คาใชสอย 7,500                     คาใชสอย

 - คาวัสดุ  3,000 บาท

คาตอบแทน

คาใชสอย 7,500                     คาใชสอย

 - คาวัสดุ  3,000 บาท



9.4    กิจกรรม การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
 แนวทางการดําเนินงาน

1. ติดตอประสานงานกับสถานีอนามัยและองคการบริหารสวนตําบลนาวุง
2. สํารวจความตองการของชุมชน
3. ดําเนินโครงการ
4.  สรุปและประเมินผล

                             รายละเอียดคาใชจาย
24,000    

คาตอบแทน

10,500    คาใชสอย

     -   คาอาหารกลางวัน 100 X 60 = 6,000 บาท
     -   คาเชารถ = 1,500 บาท

6,300     คาวัสดุ
     -   คาน้ํามันเชื้อเพลิง = 500 บาท
     -   คาจางถายเอกสาร = 1,000 บาท
     -   คาปายประชาสัมพันธ = 1,800 บาท
     -   คาวัสดุ = 3,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

  งบดําเนินการ 2,000      
            คาตอบแทน 420        

       - คาเบ้ียเลี้ยง 210 x 2   = 420 บาท

 -  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  500  บาท
 -  คาแบบสอบถามในการประเมิน  400  บาท
 -  คาจางวิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลม 680 บาท

    -   คาวิทยากร 600 X 6 X 2 = 7,200 บาท
คาใชสอย

     -   อาหาวาง 25 X 60 X 2 = 3,000 บาท

คาวัสดุ

ติดตามผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน      เงินรายได
งบดําเนินการ

คาตอบแทน 7,200                     

(นางชิดชนก     ปานวิเชียร)
ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ผูเสนอโครงการ

คาตอบแทน

คาใชสอย 1,580                     คาใชสอย

1. การติดตอประสานงานกับชุมชน
2.  ดําเนินการ
3. ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เม่ือวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(.............................................................) (.............................................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีที่รับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับงบดําเนินการจํานวน 2,120,600 บาท งบงานวิจัย

8 เรื่อง จํานวน 2,034,500 บาท (รวมท้ังงบสนับสนุนจากภายในและภายนอก) งบบริการวิชาการ 12 โครงการ 500,000 บาท เพื่อดําเนินการใน
ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ของมหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร 5 ดานของคณะ โดยประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายตามตัวช้ีวัด จํานวน 35 โครงการ ประกอบดวย

ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพจํานวน 11 โครงการ
ยุทธศาสตรพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนจํานวน 12 โครงการ 
ยุทธศาสตรสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชประสงค จํานวน 1 โครงการ

 ยุทธศาสตรทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ และงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง จํานวน 2 โครงการ

โดยมีตัวช้ีวัดรวม 85 ตัวช้ีวัด บรรลุตามเปาหมาย 80 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 94.12 

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไดมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ในบางโครงการ เชน การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร

ไดปรับเปล่ียนจาการซื้อครุภัณฑของงบรายไดมาเปนวัสดุแทน และงบประมาณในสวนของบัณฑิตศึกษาไดขอปรับจากงบคาใชสอยไปเปนงบ
ครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการใหเหมาะสมแทน แตตัวช้ีวัดหลักของแตละโครงการและของคณะฯ ยังคงไวเหมือนเดิม

3. วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนองคกรผลิตบัณฑิตดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม 

อาจารยมีศักยภาพดานวิชาการ การวิจัย การบริการชุมชน และรักษาสภาพแวดลอม รวมท้ังการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการสรางบรรยากาศ
ในการทํางานท่ีดี ดี และมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกซึ่งตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ

4. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และพระราชประสงค
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิขาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชประสงค
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา มาตรฐานทางวิขาการและวิชาชีพ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ ผลิจบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาท่ีมี     สามารถในการบูรณาการองคความรู เปนท่ียอมรับของสังคม
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหมี
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรท้ังหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการ
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา ของทองถิ่นและประเทศ
รวมท้ังเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

    รูปแบบท่ีหลากหลาย และงานประกันคุณภาพใหไดมาตรฐานอยาง
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน ตอเน่ือง
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน    "เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร"

มีระบบประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน
กลุยทธท่ี 5 สงเสริมและสรางความเขาใจระบบ
ประกันคุณภาพใหกับบุคลากรและนักศึกษา
กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สานสนเทศท่ีสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
กลยุทธท่ี 7 สรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพระหวางหนวยงานภายในและภายนอก

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและบริการ
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ วิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย มีงานวิจัยและยริการวิชาการท่ีไดคุณภาพเพื่อ
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานท่ี ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย ประเทศ
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตอบสนอง กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยท่ีมี
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ คุณภาพและตอบสนองตอทองถิ่น
    การแขงขันของประเทศ

ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยขั้น
   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต

แผนบริหารราชการแผนดิน

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและบริการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี วิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ทองถ่ิน มีงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีไดคุณภาพ

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาท่ีมี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ประเทศ
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการบริการ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย วิชาการใหสอดคลองกับความตองการของ
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป ชุมชนและทองถิ่น
รวมท้ังเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได

    อยางย่ังยืน และเผยแพรสูสากล ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและสืบสานโครงการ
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริและพระราช
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น ประสงค

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
สามารถสืบสานโครงการอนเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิและพระราชประสงค
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริและพระราชประสงค

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   คานิยมท่ีดีงาม

แผนบริหารราชการแผนดิน

   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากข้ึน

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
บริหารจัดการท่ีดี งานประกันคุณภาพใหไดมาตรฐานอยาง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ตอเน่ือง

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมี
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได ประสิทธิภาพ
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน กลุยทธท่ี 1 บริหารจัการโดยใชหลักธรรมา
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ภิบาล

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
กลุยทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
กลุยทธท่ี 4 การใชทรัพยากรและพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
   ธรรมมาภิบาลเปนท่ียอมรับของประชาชน

   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ

แผนบริหารราชการแผนดิน

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 1. รอยละของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 5
   เกษตรศาสตร 2. รอยละของนักศึกษาใหมระดับ 7
2.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา     ปริญญาตรีในสาขาวิชา
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา     การอาหาร
    การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3. รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการ 82
4. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา     ศึกษาในระยะท่ีกําหนด
   สัตวศาสตร 4. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 77
5. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ    ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
     บัณฑิตศึกษา    ภายในระยะเวลา 1 ป (กพร.4.1.1)

5. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี 72
    ไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการ
    ศึกษา (กพร.4.1.2)
6. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 82
    ท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
    เกณฑ
7. รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิต 80
    ของผูใชบัณฑิต (กพร.6)
8. รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีมี 75
    เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ 
    ตําราตอรายวิชาท่ีเปดสอนในป
    งบประมาณท้ังหมด
9. จํานวนรายวิชาท่ีการใช E-learning 2
    รวมกับการจัดการเรียนการสอนตอ
    จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด
10. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีได 2
      ประกาศเกียรติคุณยกยอง
      ระดับชาต/ินานาชาติ
11. รอยละของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม 20
     ใหไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด
12. รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 85
      ตอหลักสูตรท้ังหมด
13. รอยละของสาขาวิชา / หนวยงาน 100
      จัดการเรียนการสอนท่ีผานการ
      รับรองจาก สมศ./ สมาคมวิชาชีพ
14. ระดับความสําเร็จการเรียนรูท่ีเนน 4
     ผูเรียนเปนสําคัญ (กพร.17)
15. จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการ 2
      การเรียนการสอนกับการบริการ
        วิชาการ

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 16. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส 4.20

   การศึกษา     ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร       ใหประชาชนมีสวนรวมในการ

      บริหารจัดการและการตรวจสอบ

       (กพร. 13)

17. ระดับความสําเร็จของการบริหาร 4.0

      ความเสี่ยง

18. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ 4.0

      ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (กพร.16)
19. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 3.0

      ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
      (สกอ. 2.4)
20. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนศึกษาตอ 1
21. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ 6
     ปริญญาเอกเพิ่มข้ึน (สกอ. 2.2) 
     (สมศ. 5.3.1)

2. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการ 22. ระดับความสําเร็จของการประกัน 4.2
   ศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร      คุณภาพภายใน (กพร. 7.1) 

     (สกอ. 9.1)
23. รอยละของหนวยงานท่ีผานการ 60
     รับรองตอหนวยงานท้ังหมด
24. รอยละของผลงานวิชาการของ 3
     อาจารยท่ีไดรับหนังสือรับรอง
     แจงขอมูลลิขสิทธ หรือการได
     รับรองคุณภาพจากหนวยงาน
     ท่ีเชื่อถือได

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนะแนว 24. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 77
   บัณฑิตท่ีพึงประสงค     ประชาสัมพันธ    ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

2. โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา    ภายในระยะเวลา 1 ป (กพร.4.1.1)
    เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 26. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 72
3. โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา     ท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการ
    ดานวิชาการ     ศึกษา (กพร.4.1.2)

27. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 82
    ท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
    เกณฑ
28. รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิต 80
    ของผูใชบัณฑิต (กพร.6)
29. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีได 2
      ประกาศเกียรติคุณยกยอง
      ระดับชาต/ินานาชาติ
30. ระดับความสําเร็จการเรียนรูท่ีเนน 4
     ผูเรียนเปนสําคัญ (กพร.17)
31. จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการ 2
      การเรียนการสอนกับการบริการ
      วิชาการ

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล  -

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 32. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส 4.20
   ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร       ใหประชาชนมีสวนรวมในการ

      บริหารจัดการและการตรวจสอบ
       (กพร. 13)
33. ระดับความสําเร็จของการบริหาร 4.0
      ความเสี่ยง
34. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ 4.0
      ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (กพร.16)
35. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 3.0
      ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
      (สกอ. 2.4)
36. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนศึกษาตอ 1
37. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ 6
     ปริญญาเอกเพิ่มข้ึน (สกอ. 2.2) 
     (สมศ. 5.3.1)

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1. โครงการพัฒนาอัตลักษณของคณะเทคโน 38. รอยละของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 5
    โลยีการเกษตร 39. รอยละของนักศึกษาใหมระดับ 7

     ปริญญาตรีในสาขาวิชา
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
     การอาหาร

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อ 1. มีกระบวนการดําเนินการพัฒนา 6 ประเด็น
   งานสรางสรรค    เพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการและพัฒนา      ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค    การเรียนการสอน      หรืองานสรางสรรคในทุกสาขา

     วิชาโดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยา
     ศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     (สกอ.4.1)
2. มีกระบวนการดําเนินการพัฒนา 5 ประเด็น
     ระบบและกลไกจัดการความรูจาก
     งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
      (สกอ.4.2)
3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ 27,000
     งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
      ประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)
4. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4
      ท่ีนํามาใชประโยชน (สมศ. 2.2)
      (กพร. 4.2.2)
5. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3
      บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
      หรือเพื่อทองถิ่น (สมศ. 2.4)
6. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4
     ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
     ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
      (สมศ. 2.1 และ กพร. 4.2.1)
7. รอยละของผลงานวิชาการท่ีได 4
     รับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
      ลิขสิทธิ์ และ / หรือไดรับรอง
      คุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 
      (สมศ 2.3 และ กพร. 2.3)

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1. โครงการบรการวิชาการสาขาเกษตรศาสตร 1. มีกระบวนการพัฒนาระบบและกล 5 ประเด็น
2. โครงการบริการวิชาการสาขาวิชา      ไกการบริการวิชาการแกสังคม 
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร       (สกอ. 5.1)
3. โครงการบริการวิชาการสาขาวิชา 2. มีกระบวนการสรงประโยชนของ 5 ประเด็น
    การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า      การใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาสัตวศาสตร      (สกอ. 5.2)
5. โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการของ 3. ระดับความสําเร็จของการบรรลุ 5
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร       วัตถุประสงคตามแผนงานบริการ
6. โครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก       วิชาการแกสังคม (สมศ. 3.1)
    พระราชดําริและพระราชประสงค 4. ระดับความสําเร็จของการสงเสริม 5

      และสืบสานโครงการอันเน่ืองมา
          จากพระราชดําร ิ(สมศ. 3.4)

2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา 1. ระดับความสําเร็จของระบบและ 5
    เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง      กลไกในการสงเสริมและสนับสนุน
    ประสงค (ดานอนุรักษและทํานุบํารุงศิลป      ใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึง
     วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น)      ของชีวิตในสถาบัน (สมศ. 4.1)

2. ระดับความสําเร็จของกิจกรรม 5
      นักศึกษาในการอนุรักษพัฒนาศิลป
      วัฒนธรรม (สมศ. 4.2)

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส 4.20
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร       ใหประชาชนมีสวนรวมในการ

      บริหารจัดการและการตรวจสอบ
       (กพร. 13)
2. ระดับความสําเร็จของการบริหาร 4.0
      ความเสี่ยง
3. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ 4.0
      ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (กพร.16)
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 3.0
      ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
      (สกอ. 2.4)
5. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนศึกษาตอ 1
6. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ 6
     ปริญญาเอกเพิ่มข้ึน (สกอ. 2.2) 
     (สมศ. 5.3.1)

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและ 7. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการ 71
   สายสนับสนุน     บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ       พัฒนาทักษะใหไดมาตรฐาน

    เทคโนโลยีการเกษตร 8. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง 12
      ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
      (สกอ. 2.3) (สมศ. 5.3.2)
9. ระดับความสําเร็จของการประเมิน 3
     ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
    

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย  -

ยุทธศาสตร/แผนงาน



แบบ งป. 1-1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

375,700       

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร วัสดุ
เชื้อเพลิง วัสดุชาง สิ่งพิมพ

255,700     

ซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 80,000       
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดาน
ตาง ๆ

40,000       

2. พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

203,000       

พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

203,000     

งบแผนดิน
งบรายจาย

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย
เงินรายได

ชื่องาน / โครงการ



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

3. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตว
ศาสตร

253,800       

จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร และการ
ซอมบํารุงครุภัณฑ โรงเรือน ประกอบการ
เรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร

125,800     

การศึกษาดูงานของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปใน
หนวยงานราชการและเอกชน

30,000       

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 และการฝก
ประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่
 4

20,000       

การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหองคนควาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู

40,000      

การปรับภูมิทัศน สถานที่ และอุปกรณกีฬา
ประกอบกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักศึกษา

20,000       

จัดสรรคนงานมาดําเนินการดูแลรับผิดชอบ
งานฟารมชวงวันหยุดราชการ

18,000       



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า

196,000       

จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุ
ตําราและสื่อวีดีทัศน และซอมบํารุงครุภัณฑ 
โรงเพาะ และหองปฏบัติการสาขาวิชาการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา

125,000     

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3

27,000       

การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา

20,000       

จัดสรรนักศึกษามาดําเนินการดูแลรับผิดชอบ
ใหอาหารสัตวน้ําในชวงวันหยุดราชการ

24,000       



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

5. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร

189,800       

จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร 
ประกอบการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ

120,000     

การซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดใหสามารถใช
งานได

10,000       

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
และพบผูประกอบการ

20,000       

การศึกษาดูงานของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป 20,000       
การฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพดาน
การเกษตร

19,800       

6. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

178,500       

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการเรียน การสอน 81,000       

การจัดซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และ
ครุภัณฑทางการศึกษา

30,000       

จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ
ของนักศึกษา

15,000       

การศึกษาดูงานสถานประกอบการของ
คณาจารยและนักศึกษา

45,000       

การฝกประสบการณวิชาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

7,500         



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

7. จัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการ
พัฒนา

46,500         

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา 14,500       
จัดซื้อตําราและเอกสารประกอบการสอน 6,000         
จัดสัมมนาและนําเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธ

11,000       

ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษาและอาจารย
ผูสอน

15,000       

8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนะแนว
ประชาสัมพันธ

60,000         

แลกเปล่ียนเรียนรูการเตรียมความพรอมวิชา
พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรนักศึกษาชั้นปที่ 1

12,000       

การอบรมเชิงอภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู
ศิษยเกาและผูประกอบการเพ่ือพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษา

4,000         

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและประชาสัมพันธ
 แนะแนวคณะ (มหาวิทยาลัยพ่ีสูโรงเรียนนอง)

40,000       

กิจกรรมอบรมเชิงอภิปรายและแลกเปล่ียน
เรียนรูการเตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษา

4,000         



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

9. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดาน
วิชาการ

200,000       

การพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดาน
วิชาการ

200,000     

10. เผยแพรผลงานทางวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

43,700         

เผยแพรผลงานทางวิชาการ 43,700      
11. โครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริและพระราชประสงค
50,000         

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และพระราชประสงค

50,000      

12. ประกันคุณภาพการศึกษา 20,000         
จัดทํา SAR และการเตรียมรับการประเมิน 8,000         
บูรณาการการเรียนการสอนกับงาน
ศิลปวัฒนธรรม วิจัย บริการวิชาการ

12,000       



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

13. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาและ
บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค

60,000         

การอบรมการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการคนควา
และผลิตสื่อวิชาการ

3,500         

การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ 1,200         
การพัฒนาบุคลิกภาพการแตงกายและ
มารยาทสังคม

6,500         

เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณงานใหได
งาน

9,000         

การอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 6,500         
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 4,500         
กิจกรรมกีฬาพ้ืนบานสืบสานวัฒนธรรมไทย 5,800         
จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม 7,000         
ชุมนุมนักศึกษาเพ่ือเสริมทักษะการอนุรักษ
ภูมิปญญาในวิชาชีพ

16,000       

ปจฉิมนิเทศ
ปฐมนิเทศ



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

14. โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อ
เพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

135,300       

โครงการจัดการความรูภายในองคกร 35,300       
โครงการวิจัยเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งทาง
วิชาการในชั้นเรียน

50,000       

โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย
และการนําไปใชประโยชน

20,000       

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัยและ
องคความรู

30,000       

15. โครงการพัฒนาอัตลักษณของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

15,000         

พัฒนาอัตลักษณดานอาหารของสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3,000         

พัฒนาอัตลักษณดานเทคโนโลยีของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

9,000         

สงเสริมประกาศเกียรติคุณนักศึกษา 3,000         
16. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูพื้นฐานดานเบ

เกอร่ีเพื่อสรางเปนอาชีพ
37,500         

อบรมเชิงปฏิบัติการความรูพ้ืนฐานดานเบ
เกอร่ีเพ่ือสรางเปนอาชีพ

37,500      



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
การแปรรูปพืชทองถิ่น

37,500         

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปพืชทองถิ่น

37,500      

18. โครงการสงเสริมการใชชีวินทรีย เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตพืชในทองถิ่น อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี

75,000         

กิจกรรม การพัฒนาตัวเบียนกําจัดศัตรู
มะพราว

37,400      

กิจกรรม การใชสารชีวภาพและสารสกัด
จากพืชเพ่ือลดการใชสารเคมี

37,600      

19. อบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุ
ปูมา ใหกับชุมชนตําบลบางตะบูน และ
ตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี

75,000         

อบรมวิชาชีพดานเทคนิคและวิธีการเพาะ
ขยายพันธุปูมา ในชุมชนตําบลบางตะบูน

37,500      

อบรมวิชาชีพดานเทคนิคและวิธีการเพาะ
ขยายพันธุปูมา ในชุมชนตําบลปากทะเล

37,500      



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

20. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริการวิชาการ
สาขาสัตวศาสตรในพื้นที่อําเภอบาน
แหลม"

75,000         

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหาร
สัตวเคี้ยวเอื้องฯ"

35,000      

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ดานการดูนกใหกับ
มัคคุเทศนอาสาในพ้ืนที่อําเภอบานแหลม"

40,000      

21. โครงการสํารวจสภาพปญหาและความ
ตองการของอําเภอบานแหลม

20,000        

จัดเวที่ประชาคมเพ่ือรับทราบปญหา 20,000      
2,347,300                 413,700                                                                      1,893,600   40,000                                              รวม



แบบ งป. 1-2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

375,700        

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุชาง 
สิ่งพิมพ

71,300        71,300        92,200        92,200        92,200        92,200        

ซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 24,000        24,000        32,000        32,000        24,000        24,000        
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานตาง ๆ 12,000        12,000        16,000        16,000        12,000        12,000        

2. พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

203,000                                    

พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

60,900        60,900        81,200        81,200        60,900        60,900        

3. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร 253,800                                    

จัดซ้ือวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร และการซอมบํารุง
ครุภัณฑ โรงเรือน ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชา
สัตวศาสตร

40,000        40,000        40,000        40,000        45,800        45,800        

การศึกษาดูงานของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปในหนวยงาน
ราชการและเอกชน

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

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 และการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
 ชั้นปที่ 4

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

การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหองคนควาและแลกเปล่ียน
เรียนรู

-               40,000        40,000        -               

การปรับภูมิทัศน สถานที่ และอุปกรณกีฬาประกอบ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับนักศึกษา

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

จัดสรรคนงานมาดําเนินการดูแลรับผิดชอบงานฟารมชวง
วันหยุดราชการ

6,000          6,000          6,000          6,000          6,000          6,000          

4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 196,000                                    
จัดซ้ือวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุตําราและสื่อวีดี
ทัศน และซอมบํารุงครุภัณฑ โรงเพาะ และหองปฏบัติการ
สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า

50,000        50,000        37,500        37,500        37,500        37,500        

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3

13,500        13,500        13,500        13,500        -               

การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า               20,000        20,000        -               

จัดสรรนักศึกษามาดําเนินการดูแลรับผิดชอบใหอาหาร
สัตวนํ้าในชวงวันหยุดราชการ

8,000          8,000          8,000          8,000          8,000          8,000          

5. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร 189,800                                    
จัดซ้ือวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร ประกอบการเรียนการ
สอนและการฝกปฏิบัติ

48,000        48,000        36,000        36,000        36,000        36,000        

การซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดใหสามารถใชงานได -               5,000          5,000          5,000          5,000          



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และพบ
ผูประกอบการ

5,000          5,000          15,000        15,000        -               

การศึกษาดูงานของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป 20,000        20,000        -               -               
การฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพดานการเกษตร 5,000          5,000          5,000          5,000          9,800          9,800          

6. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

178,500                                    

จัดซ้ือวัสด ุอุปกรณสําหรับการเรียน การสอน 30,000        30,000        30,000        30,000        21,000        21,000        
การจัดซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และครุภัณฑทางการศึกษา 15,000        15,000        15,000        15,000        -               

จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู ความสามารถของนักศึกษา 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          

การศึกษาดูงานสถานประกอบการของคณาจารยและ
นักศึกษา

25,000        25,000        20,000        20,000        -               

การฝกประสบการณวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร -               7,500          7,500          -               

7. จัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนา

46,500                                                    

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา 5,000          5,000          4,500          4,500          5,000          5,000          
จัดซ้ือตําราและเอกสารประกอบการสอน 2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          
จัดสัมมนาและนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ 5,000          5,000          6,000          6,000          -               
ศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษาและอาจารยผูสอน -               7,000          7,000          8,000          8,000          



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

8. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและแนะแนว
ประชาสัมพันธ

60,000                                                    

แลกเปล่ียนเรียนรูการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรนักศึกษาชั้นปที ่1

-               -               12,000        12,000        

การอบรมเชิงอภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรูศิษยเกาและ
ผูประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

-               -               4,000          4,000          

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูและประชาสัมพันธ แนะแนว
คณะ (มหาวิทยาลัยพี่สูโรงเรียนนอง)

10,000        10,000        -               30,000        30,000        

กิจกรรมอบรมเชิงอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรูการ
เตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษา

-               -               4,000          4,000          

9. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการ 200,000                                                  
การพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการ 100,000      100,000                    100,000      100,000      

10. เผยแพรผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 43,700                                                    

เผยแพรผลงานทางวิชาการ 10,000        10,000        18,700        18,700        15,000        15,000        
11. โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

และพระราชประสงค
50,000                                                    

สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและพระราช
ประสงค

5,000          5,000          25,000        25,000        20,000        20,000        

12. ประกันคุณภาพการศึกษา 20,000                                                    
จัดทํา SAR และการเตรียมรับการประเมิน -               -               8,000          8,000          
บูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม วิจัย 
บริการวิชาการ

-               8,000          8,000          4,000          4,000          



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

13. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาและบูรณาการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค

60,000                                                    

การอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและผลิตสื่อ
วิชาการ

                            3,500          3,500          

การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ               1,200          1,200                        
การพัฒนาบุคลิกภาพการแตงกายและมารยาทสังคม                             6,500          6,500          
เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณงานใหไดงาน               9,000          9,000                        
การอบรมเพื่อพัฒนาภาวะความเปนผูนํา                             6,500          6,500          
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม               4,500          4,500                        
กิจกรรมกีฬาพื้นบานสืบสานวัฒนธรรมไทย 5,800          5,800                                      
จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม 7,000          7,000                                      
ชุมนุมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะการอนุรักษภูมิปญญาใน
วิชาชีพ

16,000        16,000                                    

14. โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมความ
เขมแข็งทางวิชาการ

135,300                                                  

โครงการจัดการความรูภายในองคกร -               35,300        35,300        -               
โครงการวิจัยเพื่อสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการในชั้น
เรียน

-               50,000        50,000        -               

โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและการนําไปใช
ประโยชน

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

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัยและองคความรู 5,000          5,000          10,000        10,000        15,000        15,000        



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

15. โครงการพัฒนาอัตลักษณของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

15,000                                                    

พัฒนาอัตลักษณดานอาหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

              3,000          3,000                        

พัฒนาอัตลักษณดานเทคโนโลยีของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

3,000          3,000          6,000          6,000                        

สงเสริมประกาศเกียรติคุณนักศึกษา                             3,000          3,000          
16. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูพ้ืนฐานดานเบเกอรี่เพ่ือ

สรางเปนอาชีพ
37,500                                                    

อบรมเชิงปฏิบัติการความรูพื้นฐานดานเบเกอร่ีเพื่อสราง
เปนอาชีพ

-               37,500        37,500        -               

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการแปรรูป
พืชทองถ่ิน

37,500                                                    

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปพืช
ทองถ่ิน

37,500        37,500        

18. โครงการสงเสริมการใชชีวินทรีย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช
ในทองถ่ิน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

75,000                                                    

กิจกรรม 1 การพัฒนาตัวเบียนกําจัดศัตรูมะพราว 37,400        37,400                      -               

กิจกรรม 2การใชสารชีวภาพและสารสกัดจากพืชเพื่อลด
การใชสารเคมี

37,600        37,600        



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

19. อบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ใหกับ
ชุมชนตําบลบางตะบูน และตําบลปากทะเล อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

75,000                                                    

อบรมวิชาชีพดานเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา 
ในชุมชนตําบลบางตะบูน

-               37,500        37,500        -               

อบรมวิชาชีพดานเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา 
ในชุมชนตําบลปากทะเล

              37,500        37,500                      

20. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริการวิชาการสาขาสัตว
ศาสตรในพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม"

75,000                                                    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
ฯ"

-               35,000        35,000        -               

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ดานการดูนกใหกับมัคคุเทศนอาสา
ในพื้นที่อําเภอบานแหลม"

-               40,000        40,000        -               

21. โครงการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของ
อําเภอบานแหลม

20,000          

จัดเวที่ประชาคมเพื่อรับทราบปญหา 20,000        

2,347,300     72,400          642,500        694,900        306,300        701,400        1,007,700     35,000          589,700        624,700        รวม



งบแผนดิน งบแผนดิน เงินรายได
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร วัสดุ
เชื้อเพลิง วัสดุชาง สิ่งพิมพ (กศ.บป) 3 - 2 - 0 2 0 1 - 1 1 - 01 184,400
จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร วัสดุ
เชื้อเพลิง วัสดุชาง สิ่งพิมพ (บกศ.) 1 - 2 - 0 2 0 1 - 1 1 - 02 71,300
ซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 1 - 2 - 0 2 0 1 - 1 1 - 02 80,000
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดาน
ตาง ๆ 1 - 2 - 0 2 0 1 - 1 1 - 02 40,000

2. พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 1 - 4 2 - 03 203,000

3. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 3 - 1 1 - 04 253,800

4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว
นํ้า จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 2 - 1 1 - 05 196,000

5. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 5 - 1 1 - 06 189,800

6. พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 4 - 1 1 - 07 178,500

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต

เงินรายได

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



งบแผนดิน งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต
เงินรายได

7. จัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 6  -2 - 0 2 0 6 - 1 1 - 08 46,500

8. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและแนะแนว
ประชาสัมพันธ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 1 - 1 1 - 09 60,000

9. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดาน
วิชาการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 1 - 1 1 - 10 200,000

10. เผยแพรผลงานทางวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0201 - 31 - 11 43,700

11. โครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริและพระราชประสงค บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0201 - 31 - 12 50,000

12. ประกันคุณภาพการศึกษา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -2 - 0 2 0 1 - 1 2 - 13 20,000

13.

1  -2 - 0 2 0 1 - 1 3 - 14 42,800

3  -2 - 0 2 0 1 - 1 3 - 15 17,200
14. โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่ม

ความเขมแข็งทางวิชาการ วิจัย ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 1  -5 - 0 2 0 1 - 2 1 - 16 135,300
15. โครงการพัฒนาอัตลักษณของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1  -1 - 0 2 0 1 - 1 5 - 17 15,000

16. อบรมเชิงปฏิบัติการความรูพ้ืนฐานดานเบเกอร่ี
เพ่ือสรางเปนอาชีพ บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0204 - 31 - 18 37,500

พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาและ
บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี



งบแผนดิน งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต
เงินรายได

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
การแปรรูปพืชทองถ่ิน บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0205 - 31 - 19 37,500

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสินคนเกษตร
อยางมีประสิทธิภาพ" บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0202 - 31 - 20 75,000

19. การสงเสริมวิชาชีพทางการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
 และการจัดการทรัพยากรชายฝง บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0203 - 31 - 21 75,000

20. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริการวิชาการ
สาขาสัตวศาสตรในพื้นที่อําเภอบานแหลม" บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0203 - 31 - 22 75,000

21. โครงการสํารวจสภาพปญหาและความ
ตองการของอําเภอบานแหลม บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2 - 3 - 0203 - 31 - 23 20,000

413,700 1,933,600



แบบ งป.2

รหัส 1-2-0201-11-02 191,300     
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัส 3-2-0201-11-01 184,400     
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี ...4.1.1, 4.1.2, 7.1...................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ....2.10, 9.1, 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ......................

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตท้ัง 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การจัดหาวัสด ุ
อุปกรณและครุภัณฑ ประกอบการจัดการเรียนการสอน การซอมแซมครุภัณฑส่ิงกอสราง บํารุงรักษา เคร่ืองมือและอาคารสถานท่ีเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานตาง ๆ ดวย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชในการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรและอาคารสถานท่ีใหเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการเรียนการสอนของสาขาวิชาตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อพัฒนาความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพกอนการสําเร็จการศึกษา
5. เพื่อสงเสริมและสับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

5.1 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชนวัสดุสํานักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร เช้ือเพลิง วัสดุชาง ส่ิงพิมพ ฯลฯ
5.2 กิจกรรม ซอมแซมครุภัณฑส่ิงกอสราง
5.3 กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานตาง ๆ 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จํานวนวัสดุตาง ๆ ท่ีจัดซื้อ

 บาท

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 75 คน

ไมตํ่ากวา 40 รายการ
4. จํานวนครุภัณฑส่ิงกอสรางท่ีไดรับการซอมแซม ไมตํ่ากวา 3 รายการ

2. จํานวนผูบริหาร/อาจารยท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 5 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 375,700          



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 71,300      92,200      92,200       
2. 24,000      32,000      24,000       
3. 12,000      16,000      12,000       

               107,300                  140,200                              128,200      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

255,700  
 - คาวัสดุสํานักงาน 153,000 บาท
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท
 - คาวัสดุเช้ือเพลิง 50,000 บาท
 - คาวัสดุงานชาง 25,500 บาท
 - คาส่ิงพิมพ 7,200 บาท 

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

50,000    
 - คาวัสดุซอมแซมครุภัณฑไมต่ํากวา 3 รายการ คอมพิวเตอร 
   เคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 50,000 บาท

30,000    
 - คาจางซอมแซมครุภัณฑ 30,000 บาท

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 ซอมแซมครุภัณฑส่ิงกอสราง 80,000                     - 80,000                            
 จัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชนวัสดุสํานักงาน การศึกษา ฯลฯ 255,700                   - 255,700                           

 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานตาง ๆ 40,000                     -

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

40,000                            

 ซอมแซมครุภัณฑส่ิงกอสราง
 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานตาง ๆ

รวม 375,700                                                           375,700                                 

 จัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชน วัสดุสํานักงาน  ฯลฯ

รวม

255,700                                    

128,200                                 

375,700                                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร วัสดุเช้ือเพลิง วัสดุชาง ส่ิงพิมพ

1. สํารวจความตองการวัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑตาง ๆ
2. ดําเนินการจัดซื้อ-จาง

107,300                        140,200                      

3. ประเมินและรายงานผลดําเนินกิจกรรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน
 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ

ซอมแซมครุภัณฑส่ิงกอสราง

1. สํารวจความตองการ
2. ดําเนินการจัดซื้อ-จางซอม
3. ประเมินและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 80,000                                      

 - คาใชสอย  - คาใชสอย

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

40,000    
 - คาลงทะเบียน 5 คร้ัง ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
 - คาเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ x 210 เปนเงิน 3,150 บาท
 - คาท่ีพัก 5 คน x 2 คืน x 1,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท

 - คาใชสอย  - คาใชสอย

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานตาง ๆ

1. เสนอโครงการและวางแผนการเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
2. เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
3. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและรายงานผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 40,000                                      

ผูเสนอโครงการ

 - คายานพาหนะ 16,850 บาท

(อาจารย ดร. ศิริวรรณ แดงฉํ่า)
ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานคณบดี



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน การพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4.2.3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.4, 2.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 5.3.1, 5.3.2, 2.3

            เนื่องดวยคณาจารยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพันธกิจในดานการเรียนการสอนและวิจัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งตองมีการคนควาและวัย ถายทอดความรู ประสบการณ
และเทคโนโลยีใหกับนักศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา และประชาชนท่ีมาขอรับบริการอยูตลอด จึงมีความจําเปน
ตองไดรับความรูและประสบการณดานนี้ใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนยังจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนควบคูไปดวย 
เพื่อทําใหการดําเนินการตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยไดเขาประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ หรือศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับงานสอนและการทําวิจัย
2. เพื่อสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาดูงานระยะส้ัน ๆ 
3. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเขาอบรมและศึกษาดูงานระยะส้ัน ๆ 

5.1 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาอบรม/ศึกษาดูงานระยะส้ัน 

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

 แบบ งป.2

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

งบประมาณรวม
เงินรายได

203,000                       -

                                        

203,000                    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร
 สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

203,000                        รวม 203,000                            

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงานท่ีเกี่ยงของกับงานสอนและวิจัย

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ช่ือกิจกรรม
แหลงงบประมาณ

งบแผนดิน( บาท)

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 203,000          

2. จํานวนอาจารยท่ีไปศึกษาดูงานระยะส้ัน ๆ 

คาเปาหมาย
20 คน
20 คน

1-2-0201-42-03

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

10 คน



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 60,900      81,200       60,900       

               60,900                        81,200                           60,900        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

203,000  
203,000  

    ประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานของอาจารย 
    20 คน ๆ ละ 8,000 บาท รวม 160,000 บาท

    อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
     จํานวน 10 คน ๆ ละ 4,300 บาท รวม 43,000 บาท

  - คาใชสอย  -  คาใชสอย

 - คาเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ ท่ีพัก สําหรับเดินทางไป

ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี 

จัดสงบุคลากรเพื่อพัฒนศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

รวม 81,200                             

 - คาเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ ท่ีพัก สําหรับเดินทางไป

1. เสนอโครงการและวางแผนการเขารวมประชุม / สัมมนา / อบรม / ศึกษาดูงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย

203,000                                                                                                                
60,900                              60,900                          

 งบดําเนินงาน
เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3. ประเมินผลดําเนินกิจกรรมและรายงานผล
งบแผนดิน

ผูเสนอโครงการ

2. ดําเนินการเขารวมประชุม / สัมมนา / อบรม / ศึกษาดูงาน

ช่ือกิจกรรม

 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร
 สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 6 (6.1 และ 6.2)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ขอ 1.1, 1.2, 6.6, 6.7, 6.8

สาขาวิชาสัตวศาสตรเปนสาขาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรประยุกตทางดานสัตวศาสตร ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามภารกิจดังกลาว จึงจําเปน
ตองมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณใชประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
4.2 เพื่อใหนักศึกษาไดความรูจากการศึกษาดูงาน
4.3 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู เกิดทักษะ และความตระหนักจากการฝกประสบการณวิชาชีพทางสัตวศาสตร
4.4 เพื่อใหนักศึกษามีสถานท่ีในการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ และสถานท่ีในการนันทนาการ
4.5 เพื่อใหงานจัดการฟารมมีผูดูแลรับผิดชอบในชวงวันหยุดราชการ

5.1 กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร และการซอมบํารุงครุภัณฑ โรงเรือน ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร
5.2 กิจกรรม  การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป ในหนวยงานราชการและเอกชน
5.3 กิจกรรม  การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 และการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ช้ันปท่ี 4
5.4 กิจกรรม  การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหองคนควาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
5.5 กิจกรรม  การปรับภูมิทัศน สถานท่ี และอุปกรณกีฬาประกอบกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักศึกษา
5.6 กิจกรรม  จัดสรรคนงานมาดําเนินการดูแลรับผิดชอบงานฟารมชวงวันหยุดราชการ

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. นักศึกษาช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 4 ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพฯ

 บาท

1. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ 12 รายวิชา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

1-2-0203-11-04

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 253,800          

2. นักศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ไดไปศึกษาดูงาน 4 คร้ัง
ป 2 จํานวน 28 คน,
 ป 4 จํานวน 29 คน

4. หองคนควาไดรับการปรับปรุงโดยการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง
5. มีสถานท่ีและอุปกรณกีฬาท่ีเหมาะสมตอการประกอบกิจกรรมนันทนาการ 1 พ้ืนท่ี
6. มีคนงานดูแลรับผิดชอบงานฟารมชวงวันหยุดราชการ 1คน



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3.

4.
5. 20,000      

6. 18,000      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000      40,000       45,800       

2. 20,000      5,000        5,000        

3. 10,000      10,000        -

4.  - 40,000        -
5. 10,000      10,000        -

6. 6,000       6,000        6,000        

               86,000                        111,000                         56,800        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

100,000  

 - คาวัสดุวิทยาศาสตร 50,000 บาท
25,800    

 - คาจางซอมแซม 25,800 บาท

30,000                        

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

20,000                        
 และการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ช้ันปท่ี 4

 จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร และการซอมบํารุง 125,800                    - 125,800                       
 ครุภัณฑ โรงเรือน ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร
 การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป ในหนวยงานราชการ 30,000                      -
 และเอกชน
 การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 20,000                      -

 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหองคนควาและแลกเปลี่ยนเรียนรู 40,000                      - 40,000                        
 การปรับภูมิทัศน สถานท่ี และอุปกรณกีฬาประกอบกิจกรรม  - 20,000                        

253,800                                                                

 นันทนาการสําหรับนักศึกษา
   จัดสรรคนงานมาดําเนินการดูแลรับผิดชอบงานฟารมชวง  - 18,000                        

253,800                            
 วันหยุดราชการ

รวม

 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหองคนควาและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
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 จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร และการซอมบํารุง
 ครุภัณฑ โรงเรือน ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร
 การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป ในหนวยงานราชการ
 และเอกชน
 การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาช้ันปท่ี 2

รายละเอียดคาใชจาย

 การปรับภูมิทัศน สถานท่ี และอุปกรณกีฬาประกอบกิจกรรม
 นันทนาการสําหรับนักศึกษา
   จัดสรรคนงานมาดําเนินการดูแลรับผิดชอบงานฟารมชวง
 วันหยุดราชการ

รวม
253,800                                                                                                                

 และการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ช้ันปท่ี 4

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร และการซอมบํารุงครุภัณฑ โรงเรือน ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร

1.สํารวจและทําฎีกา
2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3.นําไปใชในการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

 - คาวัสดุเกษตร 50,000 บาท

 - คาใชสอย  - คาใชสอย

งบดําเนินงาน 125,800                                    
 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

22,780    

     เปนเงิน 16,000 บาท
 - คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 3 คน ๆ ละ 210 บาท จํานวน 2 วัน 
     เปนเงิน 1,260 บาท 
 - คาท่ีพัก 3 คน ละ 1,000 บาท จํานวน1 คืน รวม 3,000 บาท
 - คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย พนักงานขับรถ 4 คน x 210 บาท x 3 วัน
     เปนเงิน 2,520 บาท 

7,220     

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000    
 - คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 3 คน ๆ ละ 210 บาท จํานวน 8 วัน
     เปนเงิน 5,040 บาท
 - คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน ๆ ละ 210 บาท 10 วัน
     เปนเงิน 2,100 บาท
 - คาท่ีพัก 3 คนๆ ละ1 คืนๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 งบดําเนินงาน  - 30,000                                      
งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาใชสอย  - คาใชสอย
 - คาจางเหมารถโดยสาร จํานวน 1 คัน 2 วัน ๆ ละ 8,000 บาท

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ

การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป ในหนวยงานราชการและเอกชน

1. เขียนโครงการ และรายละเอียดกิจกรรม
2. ศึกษาดูงานตามกําหนดการ
3. ประเมินผลการศึกษาดูงาน และสรุปรายงานผล

งบรายจาย

 - คาใชสอย

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 และการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 4

1. วางแผนและกําหนดการนิเทศนักศึกษาฝกงานท้ังช้ันปท่ี 2 และปท่ี 4
2. บันทึกขอไปราชการนิเทศ
3. สรุปผลการไปนิเทศในภาคสนาม และการนําผลสรุปฝกงานของนักศึกษาหลังส้ินสุดการฝก

 - คาน้ํามันเช้ือเพลิง 7,220 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000                                      

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหองคนควาและแลกเปลี่ยนเรียนรู

1. จัดทําฎีกาเบิก

 - คาใชสอย

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ

 - คาน้ํามันเช้ือเพลิง 9,860 บาท

3. สงฎีกาเบิก
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง จํานวน 40,000 บาท

งบลงทุน 40,000                                      งบลงทุน
 - คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,000     วัสดุ
 - จัดซื้ออุปกรณกีฬา และอุปกรณนันทนาการ 8,000 บาท

12,000    ใชสอย

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

18,000    คาตอบแทน

การปรับภูมิทัศน สถานท่ี และอุปกรณกีฬาประกอบกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักศึกษา

1. สํารวจความตองการและสถานท่ีปรับปรุงภูมิทัศน

งบดําเนินงาน

2. ดําเนินการทําฎีกาเบิก
3. สงฎีกาเบิก

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
20,000                                      

 - คาจางเหมาปรับปรุงสถานท่ี 12,000 บาท

2. จัดทําตารางเวลา และบันทึกรายงานปฏิบัติงานชวงวันหยุด
3. สงเบิกคาดําเนินการในแตละเดือน

จัดสรรคนงานมาดําเนินการดูแลรับผิดชอบงานฟารมชวงวันหยุดราชการ

1. จัดทําบันทึกขอความเสนอตอมหาวิทยาลัย

 - คาวัสดุ

 - คาใชสอย

     จํานวน 120 วัน ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 18,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.มหิศร  ประภาสะโนบล)
ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน  - 18,000                                      
 - คาตอบแทน

 - คาตอบแทนรายวันในการดําเนินการในชวงวันหยุดราชการ



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 40,000         40,000          1. ขนาดไมนอยกวา 20,000 บีทียู ใชติดกับหองคนควาสาขาวิชาสตวศาสตร 
2. ประหยัดไฟไมนอยกวาเบอร 4
3. เปนแบบแขวนติดผนังหรือฝาเพดาน

40,000            

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครุภัณฑท่ีมิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดท่ี 6.1, 6.2 และ 17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. มาตราฐานท่ี 1 ขอท่ี 1.1,1.2 มาตราฐานท่ี 6 ขอท่ี 6.7

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนสาขาหนึ่งในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม ดังนั้น เพื่อใหบรรลุตามภารกิจดังกลาว จึงจําเปน
ตองมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4.2 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู เกิดทักษะ จากการฝกประสบการณวิชาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4.3 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู จากการศึกษาดูงาน
4.4 เพื่อใหมีผูดูแลรับผิดชอบการใหอาหารสัตวน้ําในชวงวันหยุดราชการ

5.1 กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุตําราและส่ือวิดิทัศน  และซอมบํารุงครุภัณฑ 
5.2 กิจกรรม  การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3
5.3 กิจกรรม  การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5.4 กิจกรรม  จัดสรรนักศึกษามาดําเนินการดูแลรับผิดชอบใหอาหารสัตวน้ําในชวงวันหยุดราชการ

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. นักศึกษาช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3 ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพฯ

 บาท

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

1-2-0202-11-05

1. พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ 16 รายวิชา
2. นักศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ไดไปศึกษาดูงาน 4 คร้ัง

ป 2 จํานวน 19 คน,
ป 3 จํานวน 19 คน

4. มีนักศึกษาดูแลรับผิดชอบใหอาหารสัตวน้ําในชวงวันหยุดราชการ 4 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 196,000          



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

125,000    125,000     
30,000      30,000       

17,000      17,000       

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได

1. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

50,000      37,500       37,500       
15,000      15,000       

17,000       
8,000       8,000        8,000        

               73,000                        77,500                           45,500        

9.1    กิจกรรม
(จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุตําราและส่ือวิดิทัศน และซอมบํารุงครุภัณฑ) 

 แนวทางการดําเนินงาน

100,000  วัสดุ

25,000    ใชสอย
คาซอมแซมบํารุงครุภัณฑ 25,000 บาท

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 (จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุตําราและส่ือวิดิทัศน
     และซอมบํารุงครุภัณฑ )
2. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาช้ันปท่ี 2

      และช้ันปท่ี 3
 3. การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 4. จัดสรรนักศึกษามาดําเนินการดูแลรับผิดชอบใหอาหารสัตวน้ํา 24,000                     24,000                        
      ในชวงวันหยุดราชการ

รวม 196,000                                                                196,000                            

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

    (จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุตําราและส่ือวิดิทัศน
     และซอมบํารุงครุภัณฑ)
2. การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาช้ันปท่ี 2

      และช้ันปท่ี 3
 3. การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 4. จัดสรรนักศึกษามาดําเนินการดูแลรับผิดชอบใหอาหารสัตวน้ํา
      ในชวงวันหยุดราชการ

รวม
196,000                                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

1. สํารวจและจัดทําฎีกา
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3. นําไปใชในการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 125,000                                    

 - คาวัสดุ
คาวัสด ุ100,000 บาท

 - คาใชสอย



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,250    
 - คาเบี้ยเลี้ยง 5 คน x 5 วัน x 210 เปนเงิน 5,250 บาท
 - คาท่ีพัก 5 คน x 3 คืน x 1,000 เปนเงิน 15,000 บาท

6,750     
 - คาน้ํามันเช้ือเพลิง 6,750 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000    ใชสอย
 - คาจางเหมารถโดยสาร 2 วัน x 10,000 เปนเงิน 20,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

24,000    ใชสอย

    ในชวงวันหยุดราชการ ตลอดปงบประมาณ
     2 คน x 120 วัน x 100 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

การนิเทศนักคึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3

1. วางแผนและกําหนดการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3
2. บันทึกขอไปราชการนิเทศ
3. สรุปผลการไปนิเทศภาคสนาม และนําผลสรุปการฝกฯ หลังส้ินสุดประสบการณวิชาชีพ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 27,000                                      

 - คาใชสอย  - คาใชสอย

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ

การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

1. เขียนโครงการและรายละเอียดกิจกรรม
2. ศึกษาดูงานตามกําหนดการ
3. ประเมินผลการศึกษาดูงาน และสรุปรายงานผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000                                      

 - คาใชสอย

จัดสรรนักศึกษามาดําเนินการดูแลรับผิดชอบใหอาหารสัตวน้ําในชวงวันหยุดราชการ

1. จัดทําบันทึกขอความเสนอตอมหาวิทยาลัย
2. จําทําตารางเวลา และบันทึกรายงานปฏิบัติงานชวงวันหยุดราชการ

3.สงเบิกคาดําเนินการในแตละเดือน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 24,000                                      
 - คาใชสอย

 - คาตอบแทนรายวันในการดําเนินการ

ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ผูเสนอโครงการ

(นางสาวทิพยสุดา ชงัดเวช)



แบบ งป.2

รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 6 (6.1 และ 6.2)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ขอ 1.1, 1.2, 6.6, 6.7, 6.8

ภาคทฤษฎีและฝกประสบการณวิชาชีพกอนออกไปรับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ การเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ
จะตองครอบคลุมงานเกษตรดานตางๆเชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืช ไมผล ไมดอกไมประดับ พืชผักฯลฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
จําเปนตองมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกระบวนการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษกี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะดานการผลิตพืช
4.2 เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณใชประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
4.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการเกษตร
4.4 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
4.5 เพื่อซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีใชงานได

5.1 กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร ประกอบการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ
5.2 กิจกรรม  การซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได
5.3 กิจกรรม  การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และพบผูประกอบการ
5.4 กิจกรรม  การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป
5.5 กิจกรรม  การฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพดานการเกษตร

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 189,800          

จํานวน 20 คน
4. จํานวนคร้ังในการศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป 1 คร้ัง
5. การฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพดานการเกษตร ไมนอยกวา 2 ทักษะ

2. จํานวนครุภัณฑท่ีไดรับการซอมแซม อยางนอย 1 รายการ

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตรใหประสบความสําเร็จนักศึกษาจะตองมีการฝกภาคปฏิบัติควบคูกับการเรียนการสอน 

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1-2-0205-11-06

1. จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร ประกอบการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ 18 รายวิชา



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.
4.
5. 19,800      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 48,000      36,000       36,000       

2.  - 5,000        5,000        
3. 5,000       15,000        -
4. 20,000       -  -
5. 5,000       5,000        9,800        

               78,000                        61,000                           50,800        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

120,000  วัสดุ

 - คาวัสดุวิทยาศาสตร 40,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    ใชสอย
 - คาจางเหมาซอมแซมครุภัณฑ 2 เคร่ือง

 - คาใชสอย
 งบดําเนินงาน  - 10,000                                      

การซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได

1. คาจางเหมาซอมแซมครุภัณฑ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 - คาวัสดุ
 - คาวัสดุเกษตร 80,000 บาท

งบดําเนินงาน  - 120,000                                    

2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3.นําไปใชในการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

189,800                                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร ประกอบการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ

1.สํารวจและทําฎีกา

  การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป
 การฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพดานการเกษตร

รวม

  จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร ประกอบการเรียนการสอน
 และการฝกปฏิบัติ
 การซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได
 การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และพบผูประกอบการ

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 189,800                                                                189,800                            

 การฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพดานการเกษตร  - 19,800                        
  การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป 20,000                      - 20,000                        

10,000                        
 การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และพบผูประกอบการ 20,000                      - 20,000                        

 และการฝกปฏิบัติ
 การซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดใหสามารถใชงานได 10,000                      -

  จัดซื้อวัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร ประกอบการเรียนการสอน 120,000                    - 120,000                       

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

11,040    
 - คาเบี้ยเลี้ยง 60 คน  จํานวน 4 วัน x 210 บาท 
   เปนเงิน 5,040 บาท
 - คาท่ีพัก 6 คน x 2 คืน x 500 เปนเงิน 6,000 บาท

8,960     
 - คาน้ํามันเช้ือเพลิง 8,960 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000    

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,200     
 - คาตอบแทนวิทยากร 2คน x 6 ชม.ๆละ 600 เปนเงิน 7,200 บาท

12,600    
 - คาวัสดุเกษตร 5,000 บาท
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท
    เปนเงิน 5,000 บาท
 - คาน้ํามันเช้ือเพลิง 2,600 บาท

(ผูชวยศาสตราจารยวรรณา  กอวัฒนาวรานนท)
ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร

ผูเสนอโครงการ

 - คาตอบแทน  - คาตอบแทน

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ

งบดําเนินงาน  - 19,800                                      

1. เขียนโครงการ และรายละเอียดกิจกรรม
2. จัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะวิชาชาชีพ
3. ประเมินผล และสรุปรายงานผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การฝกอบรมและฝกทักษะวิชาชีพดานการเกษตร

 - คาใชสอย  - คาใชสอย
 - คาจางเหมารถโดยสาร 2 วัน ๆ ละ 10,000 บาท 
    เปนเงิน 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000                                      
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 การศึกษาดูงานของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันป

1. เขียนโครงการ และรายละเอียดกิจกรรม
2. ศึกษาดูงานตามกําหนดการ
3. ประเมินผลการศึกษาดูงาน และสรุปรายงานผล

 - คาใชสอย  - คาใชสอย

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ

งบดําเนินงาน  - 20,000                                      

3. สรุปผลการไปนิเทศในภาคสนาม และการนําผลสรุปฝกงานของนักศึกษาหลังส้ินสุดการฝก
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และพบผูประกอบการ

1. วางแผนและกําหนดการนิเทศนักศึกษาฝกงานท้ังช้ันปท่ี 2 และปท่ี 4
2. บันทึกขอไปราชการนิเทศ



แบบ งป.2

รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 6 (6.1, 6.2)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 1.1, 1.2, 6.6, 6.7, 6.8

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีภาระกิจในการผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตรเขาสูการผลิตดานอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้น
เพื่อใหบรรลุภาระกิจดังกลาว จึงจําเปนตองมีการจัดหาวัสด ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การฝกประสบการณวิชาชีพ การศึกษาดูงาน และการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของนักศึกษา

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณใชประกอบการเรียนการสอน
2. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะความรูความสามารถของนักศึกษา
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารยและนักศึกษา

5.1 กิจกรรม การจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน
5.2 กิจกรรม การจัดซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และครุภัณฑทางการศึกษา
5.3 กิจกรรม การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรูความสามารถของนักศึกษา
5.4 กิจกรรม การศึกษาดูงานสถานประกอบการของคณาจารยและนักศึกษา
5.5 กิจกรรม การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในโรงงานอุตสหากรรมอาหาร

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ไดรับการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ

 บาท

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ 24 วิชา
2. นักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 และคณาจารยไดไปศึกษาดูงาน 50 คน

10 คน
4. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 43 คน
5. เคร่ืองมือและครุภัณฑทางการศึกษา 2 เคร่ือง

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 178,500          

1-2-0204-11-07



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000      30,000       21,000       
2. 15,000      15,000       
3. 5,000       5,000        5,000        
4. 25,000      20,000       
5. 7,500        

               75,000                        77,500                           26,000        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

81,000    วัสดุ

 - คาวัตถุดิบอาหาร 30,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000    ใชสอย

     เปนเงิน 30,000 บาท

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน 81,000                     81,000                        
 การจัดซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และครุภัณฑทางการศึกษา 30,000                     30,000                        
 จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู ความสามารถของนักศึกษา 15,000                     15,000                        
 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ 45,000                     45,000                        
 การฝกประสบการณวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 7,500                      7,500                          

รวม 178,500                                                                178,500                            

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน
 การจัดซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และครุภัณฑทางการศึกษา
 จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู ความสามารถของนักศึกษา
 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ
 การฝกประสบการณวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

รวม 75,000                          77,500                             26,000                              
178,500                                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ สําหรับการเรียนการสอน

1. สํารวจและจัดทําฎีกาขออนุมัติ
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3. ทําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 81,000                                      

 - คาวัสดุ
 - คาวัสด ุอุปกรณทางวิทยาศาสตร 51,000 บาท

การซอมบํารุงเคร่ืองมือ และครุภัณฑทางการศึกษา

1. สํารวจและจัดทําฎีกาขออนุมิต
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3. นําไปใชในการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 30,000                                      

 - คาใชสอย
 - คาจางซอมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 3 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,600     คาตอบแทน

     6 ช่ัวโมง ๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
1,400     วัสดุ

 - คาวัสดุดําเนินงาน 1,400 บาท
4,000     ใชสอย

 - คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม จํานวน 2 วัน ๆ ละ 
    50 บาท จํานวน 40 คน เปนเงิน 4,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

45,000    ใชสอย

     เปนเงิน 9,650 บาท
 - คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 7 คน ๆ 210 บาท จํานวน 5 วัน ๆ 
     เปนเงิน 7,350 บาท
 - คาท่ีพักอาจารย 7 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 1,000 

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,500     ใชสอย

      เปนเงิน  2,940 บาท
 - คายานพาหนะ  และน้ํามันเช้ือเพลิง 4,560 บาท

การจัดอบรมทักษะความรูความสามารถของนักศึกษาในวิชาชีพ

1. วางแผนและจัดทําของอนุมัติ
2. ดําเนินการจัดอบรม
3. สรุปและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 15,000                                      

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ

 - คาวัสดุ

 - คาใชสอย

การศึกษาดูงานสถานประกอบการของคณาจารยและนักศึกษา

1. เขียนโครงการและรายละเอียดกิจกรรม
2. ศึกษาดูงานตามกําหนดการ
3. สรุปและประเมินผลการศึกษาดูงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 45,000                                      

 - คาใชสอย
 - คาจางเหมารถจํานวน 1 คัน จํานวน 5 วันๆ ละ 1,930 บาท

    เปนเงิน 28,000 บาท

1. วางแผนและกําหนดการนิเทศ
2. บันทึกขอไปราชการ
3. สรุปและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 7,500                                        
 - คาใชสอย

 - คาเบี้ยเลี้ยงอาจารย 7 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 210 บาท

(ผูชวยศาสตราจารยประกาศ  ชมภูทอง)

การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในโรงงานอุตสหกรรมอาหาร



แบบ งป.2

รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ จัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /   ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4, 4.1.
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี มาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.3
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.6, 2.7

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา จะชวยสรางองคความรูดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทองถิ่น และพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ในขบวนการจัดการเรียนการสอน
จําเปนตองใชท้ังทรัพยากรบุคคล วัสด ุตํารา ครุภัณฑตาง ๆ ท่ีเพียงพอ จึงจะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาความรู คุณธรรม และจริยธรรมใหกับนักศึกษา

5.1 กิจกรรม การจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา
5.2 กิจกรรม จัดซื้อตําราและเอกสารประกอบการสอน
5.3 กิจกรรม การจัดสัมมนาและนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ
5.4 กิจกรรม การศึกษาดูงานสําหรับอาจารยและนักศึกษาปริญญาโท

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จํานวนนักศึกษาปริญญาโทท่ีไดรับการพัฒนา

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 46,500            

5. อาจารยและนักศึกษาไดศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู 20 คน

8 คน
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย รอยละ 80

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. ไดวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา 20 รายการ

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

6-2-0206-11-08

2. ไดตําราและเอกสารประกอบการสอน 10 รายการ



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 5,000       4,500        5,000        
2. 2,000       2,000        2,000        
3. 5,000       6,000         -
4. 7,000        8,000        

               12,000                        19,500                           15,000        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,500    วัสดุ

 - วัสดุโฆษณาเผยแพร  4,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

6,000     วัสดุ
 - วัสดุตําราและเอกสารประกอบการสอน 6,000 บาท

 - คาวัสดุ
งบดําเนินงาน 6,000                                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดซื้อตําราและเอกสารประกอบการสอน

1. สํารวจความตองการตําราและเอกสารประกอบการสอน
2. ดําเนินการจัดซื้อ-จาง ตามความจําเปน
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 - คาวัสดุ
 - วัสดุสํานักงาน     10,500 บาท

งบดําเนินงาน 14,500                                      

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเผยแพรประชาสัมพันธ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา

1. สํารวจความตองการวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษาและวางแผนประชาสัมพันธ
2. ดําเนินการจัดซื้อ-จาง ตามความจําเปน

รวม 12,000                          19,500                             15,000                              
46,500                                                                                                                  

 การจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา
 การจัดซื้อตําราและเอกสารประกอบการสอน
 การจัดสัมมนาและนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ
 การศึกษาดูงานสําหรับอาจารยและนักศึกษาปริญญาโท

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 46,500                                                                  46,500                              
 การศึกษาดูงานสําหรับอาจารยและนักศึกษาปริญญาโท 15,000                     15,000                        
 การจัดสัมมนาและนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ 11,000                     11,000                        
 การจัดซื้อตําราและเอกสารประกอบการสอน 6,000                      6,000                          
 การจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา 14,500                     14,500                        

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

11,000    ใชสอย

      1,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
 - คาอาหารวางและอาหารวางสําหรับผูเขารวมสัมมนา
     จํานวน 40 คน ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
 - คาเชาหองประชุมสําหรับการจัดสัมมนา 1,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000    ใชสอย

     จํานวน 10 คน ละ 210 บาท จําวน 2 วัน เปนเงิน 4,200 บาท
 - คายานพาหนะ 2 วัน ๆ ละ 4,400 บาท เปนเงิน 8,800 บาท
 - คาของท่ีระลึก  2,000 บาท

(อาจารย ดร.อัจฉรีย  ภุมวรรณ)
ตําแหนง  ประธานสาขา

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
ผูเสนอโครงการ

 - คาเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะสําหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน
 - คาใชสอย

งบดําเนินงาน 15,000                                      

1. วางแผนการดําเนินการจัดการศึกษา
2. การศึกษาดูงานสําหรับอาจารยและนักศึกษาปริญญาโท
3. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การศึกษาดูงานสําหรับอาจารยและนักศึกษาปริญญาโท

 - คาใชสอย
 - คาเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะเดินทาง จํานวน 4 คน ๆ ละ  

งบดําเนินงาน 11,000                                      

3. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การจัดสัมมนาและนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ

1. วางแผนการดําเนินการจัดการศึกษา
2. จัดสัมมนาและนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนะแนวประชาสัมพันธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี มิติท่ี 2 ขอ 6
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี มาตรฐานท่ี 1

การจัดการความรูนับเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในองคกร คณะเทคโนโลยีการเกษตรเล็งเห็นความสําคัญในการ
จัดการความรูและแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรท้ังภายในภายนอกคณะ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการจัดการความรูและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยบุคลากร
      ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ
2. เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีในดานวิชาชีพเกษตรใหกับนักศึกษา และนักเรียนท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาตอในวิชาชีพเกษตร

5.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรของนักศึกษาป 1
5.2 กิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรูศิษยเกาและผูประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
5.3 กิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธ แนะแนวคณะ (มหาวิทยาลัยพี่สูโรงเรียนนอง)
5.4 กิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษา

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ดานวิทยาศาสตร

3. จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธคณะ

 บาท

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และป 2 ท่ีรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอมวิชาพ้ืนฐาน 72 คน

2. จํานวนนักศึกษาท่ีรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิษยเกาและผูประกอบการและพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา 65 คน
15 โรงเรียน

4. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษา 65 คน
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 80%

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 60,000            

1-2-0201-11-09



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3.

4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 12,000        

2. 4,000          

3. 10,000      30,000       

4. 4,000        

               10,000                                                              50,000        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,800     คาตอบแทน

    เปนเงิน 4,800 บาท
7,200     ใชสอย

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดี่ม จํานวน 72 คน ๆ ละ 25 บาท
    จํานวน 4 มื้อ เปนเงิน 7,200 บาท

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐานดาน 12,000                     12,000                        
 วิทยาศาสตรของนักศึกษาปท่ี 1
 กิจกรรมแลกอบรมเชิงอภิปรายเปลี่ยนเรียนรูศิษยเกาและ 4,000                      4,000                          
 ผูประกอบการณเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธแนะแนวคณะฯ 40,000                     40,000                        
 (มหาวิทยาพี่สูโรงเรียนนอง)
 กิจกรรมอบรมเชิงอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความ 4,000                      4,000                          
 พรอมดานสหกิจศึกษา

รวม 60,000                                                                  60,000                              

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐานดาน
 วิทยาศาสตรของนักศึกษาปท่ี 1
 กิจกรรมแลกอบรมเชิงอภิปรายเปลี่ยนเรียนรูศิษยเกาและ
 ผูประกอบการณเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธแนะแนวคณะฯ
 (มหาวิทยาพี่สูโรงเรียนนอง)
 กิจกรรมอบรมเชิงอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความ
 พรอมดานสหกิจศึกษา

รวม 10,000                                                                  50,000                              
60,000                                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรนักศึกษาช้ันปท่ี 1

1. เขียนโครงการและรายละเอียดกิจกรรม
2. ติดตอวิทยากรและปรสานงานดานตาง ๆ 
3. ประเมินผลการจัดกิจรรมและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 12,000                                      

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน จํานวน 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท

 - คาใชสอย



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2,400     คาตอบแทน

     เปนเงิน 2,400 บาท
1,600     ใชสอย

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท
     เปนเงิน 1,600 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

40,000    ใชสอย

     เปนเงิน 8,400 บาท
 - คาท่ีพัก 6 คืน ๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 4 คน
     เปนเงิน 24,000 บาท
 - คาน้ํามันเช้ือเพลิง เปนเงิน 7,600 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2,400     คาตอบแทน

1,600     ใชสอย
 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานน 64 คนๆ ละ 25 บาท
     เปนเงิน 1,600 บาท

การอบรมเชิงอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรูศิษยเกาและผูประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

1. เขียนโครงการและรายละเอียดกิจกรรม
2. ติดตอวิทยากรและปรสานงานดานตาง ๆ 
3. ประเมินผลการจัดกิจรรมและประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 4,000                                        

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน จํานวน 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท

 - คาใชสอย

     

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธ แนะแนวคณะ (มหาวิทยาลัยพี่สูโรงเรียนนอง)

1. เขียนโครงการและรายละเอียดกิจกรรม
2. ติดตทประสานงานโรงเรียน และดําเนินกิจกรรม
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผล และรายงานผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินเงิน 40,000                                      

 - คาใชสอย
 - คาเบี้ยเลี้ยง 10 วัน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 210 บาท

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 4,000                                        
 - คาตอบแทน

 - คาใชสอย

(อาจารยมนัญญา  ปริยวิชญภักดี)
ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

 - คาตอบแทนวิทยากร 6 ช่ัวโมง ๆ  ละ 400 เปนเงิน 2,400 บาท

กิจกรรมอบรมเชิงอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความพรอมดานสหกิจศึกษา

1. เขียนโครงการและรายละเอียกกิจกรรม
2. ติดตอประสานงานวิทยากร



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(    ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 6 (6.1 และ 6.2)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 1.1, 1.2, 6.6, 6.7, 68

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจในการผลิตบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดหาวัสด ุอุปกรณ ประกอบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อใหสามารถจัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท้ังยังเปนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ท่ีมีภาคปฏิบัติทุกรายวิชา เพื่อเปนการฝกทักษะวิชาชีพอยางเต็มประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาในคณะฯ 4 สาขาวิชา ดําเนินไปไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดหาวัสดุใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาความพรอมของนักศึกษาในดานทักษะวิชาชีพกอนจบการศึกษา

5.1 กิจกรรม การพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการ 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

1-2-0201-11-10

1. จํานวนสาขาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะและศักยภาพดานวิชาการ (รายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ) 4 สาขาวิชา
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการ รอยละ 80

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 200,000          

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การพัฒนาทักษะและศักยภาพดานวิชาการ 200,000                   200,000                       
 (รายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ) (บกศ.) จัดซื้อวัสดุการศึกษา, วัสดุเกษตร
 วัสดุวิทยาศาสตร, วัสดุสํานักงาน และน้ํามันเช้ือเพลิง

รวม 200,000                                                                200,000                            



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 100,000    100,000     

               100,000                                                            100,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

200,000  วัสดุ
 - คาวัสดุการศึกษา วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุสํานักงาน
    วัสดุเกษตร และน้ํามันเช้ือเพลิง 4 สาขาวิชา 
     จํานวน 200,000 บาท

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การพัฒนาทักษะและศักยภาพดานวิชาการ

3. ประเมินและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม

 (รายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ) (บกศ.) จัดซื้อวัสดุการศึกษา, วัสดุเกษตร
 วัสดุวิทยาศาสตร, วัสดุสํานักงาน และน้ํามันเช้ือเพลิง

รวม 100,000                                                                100,000                            
200,000                                                                                                                

(อาจารยมนัญญา  ปริยวิชญภักดี)

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการ (คาธรรมเนียมพิเศษ)

1. สํารวจความตองการของวัสดุอุปกรณ
2. ดําเนินกิจกรรม (จัดซื้อวัสดุตาง ๆ) 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 200,000                                    

ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูเสนอโครงการ

 - คาวัสดุ



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ เผยแพรผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4.2.2.
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 3.1, 2.2

การเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหกับทองถิ่นและสาธารณะชน ไดทราบถึงศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษา
เก่ียวกับความรูทางวิชาการ ส่ิงท่ีศึกษาคนควา งานวิจัยและผลงานและความสามารถทางวิชาการอ่ืน ๆ เปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของคณะฯ ในการ
สรางความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ในการนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ท้ังยังเปนการสรางทัศนคติท่ีดีของคณะฯ และ
วิชาชีพเกษตร ตอนักเรียนมัธยมปลายท่ีสนใจเขาศึกษาตอ และผูสนใจท่ัวไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อทํากิจกรรมและเผยแพรผลงานดานวิชาการของคณะตอบุคคลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน งานพระนครคีรี, งานสัปดาหวิทยฯ
2. เพื่อเปนการนําผลงานทางวิชาการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ในทองถิ่น ชุมชน และสังคม
3. เพื่อเปนส่ือประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตอใหกับนักเรียนมัธยมปลายในการสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพเกษตร

5.1 กิจกรรม เผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะ

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

รวม 43,700                          43,700                                                                      
 กิจกรรมเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะ 43,700                     43,700                       

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 43,700            

2. ความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกิจกรรม รอยละ 80

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2-2-0201-31-11

1. จํานวนคร้ังของการเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะ 2 คร้ัง



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    18,700     15,000       

10,000                      18,700                         15,000                           

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

43,700   วัสดุ
 - คาวัสดุการศึกษา, วัสดุวิทยาศาสตร, วัสดุเกษตร
     จํานวน 4 สาขาวิชา เปนเงิน 33,700 บาท
 - คาจางจัดทําส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ เชนไวนิล แผนปาย
     เปนเงิน 10,000 บาท

(อาจารยมนัญญา  ปริยวิชญภักดี)
ตําแหนง  รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

 - คาวัสดุ
งบดําเนินงาน 43,700                       

1. เขียนโครงการและนําเสนอโครงการ
2. ประชุมวางแผนและดําเนินการ
3. ประเมินผลและรายงานผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

15,000                              
43,700                                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
เผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะ

 กิจกรรมเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะ

รวม 10,000                          18,700                             

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชประสงค
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.3 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 3.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 3.2, 3.4

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชประสงคเปนโครงการท่ีสงเสริมใหประชาชนมีความอยูดีกินกินดี มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต
 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การสงเสริมใหมีการสืบสานหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตามแนวพระราชดําริใหเกิด   ขึ้นตามกระบวนการ ประชาชน
ตองไดรับการรับรูเขาใจและยอมรับหลักการและแนวคิดตางๆ แลวนอมนําไปประพฤติปฎิบัติให เกิดผลจึงจะนํามาสูความยั่งยืน กําดําเนินงาน
ในโครงการนี้จึงไดมุงเนนท่ีจะสงเสริมใหการถายทอดองคความรูมีความครบสมบูรณ โดยใหภาคประชาชนไดวิเคราะหตนเอง และมีสวนรวมในการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชแกปญหา และใชเกษตร ทฤษฎีใหมมาชวยเพิ่มรายไดเสริมความเขมแข็งใหกับตนเอง และครอบครัว 
ในการนี้ไดดําเนินการรวมกับโครงการศูนยสาธิตพืชไร พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ทาแรง อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหชุมชนเกิดการยอมรับการถายทอดองคความรู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
    พระราชประสงค
2.เพื่อใหชุมชนประยุกตองคความรูท่ีไดรับการถายทอดไปปฎิบัติในครัวเรือนโดยเนนการมีสวนรวมแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.เพื่อใหเกิดการสืบทอดองคความรูสูเยาวชนรุนใหม

5.1 กิจกรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชประสงค

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.ตัวแทนเยาวชนรวมสืบทอดและเขาใจถึงการนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 บาท

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-0201-31-12

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.ประชาชนยอบรับองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชประสงค ไมตํ่ากวา 80%
2.ชุมชนโดยรอบโครงการมีการนําความรูเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมไปใช ไมตํ่ากวา 65%

และพระราชประสงคไปใช จํานวน 30 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 50,000            



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 5,000     25,000     20,000       

5,000                        25,000                         20,000                           

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

22,400   คาตอบแทน

     เปนเงิน 22,400 บาท
11,600   คาวัสดุ

 - คาวัสดุสนับสนุนการดําเนินการ จํานวน 11,600 บาท
16,000   

     เปนเงิน 6,000 บาท
 - คาเชารถ 1 คัน 5 วันๆละ 2,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 สืบสานโครงการพระราชดําริและพระราชประสงค 50,000                     50,000                       

รวม 50,000                          50,000                                                                      

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 สืบสานโครงการพระราชดําริและพระราชประสงค

รวม 5,000                            25,000                             20,000                              
50,000                                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชประสงค

1.ใหความรู อบรมและสาธิตใหประชาชนวิเคราะหรายรับ-รายจาย รวมท้ังปญหาภายในครัวเรือน
2.สงเสริมใหประชาชนลดและตัดทอนรายจายท่ีไมจําเปน รวมถึงปญหาภาระตางๆ
3.สงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได ใชเวลาใหเกิดประโยชนและสานความสัมพันธ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 50,000                       

 - คาตอบแทน
 - คาวิทยากร  2 คน 7 ชม. ๆ ละ 800 บาท  จนําวน 2 วันๆ

 - คาวัสดุ

 - คาใชสอย ใชสอย
 - คาจัดประชุมกลุมยอย 2 คร้ังๆละ 3,000 บาท 

ตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูเสนอโครงการ

(อาจารยจุฑามาศ  ทะแกลวพันธุ)



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /   ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 7.1, 7.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 7.1, 7.2

เนื่องจากพรบ. การศึกษา พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานท่ีทุกหนวยงานดานการศึกษาตองดําเนินการ
โดยตองมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําทุกปการศึกษา พรอมกับการประเมินจากตนสังกัดระดับตาง ๆ สงผลใหการจัดการศึกษา 
การดําเนินพันธกิจตาง ๆมีคุณภาพ ไดผลผลิตคือบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อทํารายงานการประเมินตนเอง
2. เพื่อจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการกับพันธกิจ ดานตาง ๆ ของคณะ

5.1 กิจกรรม จัดทํา SAR และการเตรียมรับการประเมิน
5.2 กิจกรรม บูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม วิจัย บริการวิชาการ

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

1-2-0201-12-13

1. ผานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ ดี
2. จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม วิจัย และการบริการวิชาการ 3 วิชา

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000            

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดทํา SAR และการเตรียมรับการประเมิน 8,000                      8,000                          
 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม วิจัย 12,000                     12,000                        
 บริการวิชาการ

รวม 20,000                                                                  20,000                              



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 8,000        
2. 8,000        4,000        

                                                  8,000                             12,000        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,000     

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,000     วัสดุ

4,000     ใชสอย
 - คาใชสอยคาเดินทางจํานวน 4 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 
    เปนเงิน 4,000 บาท

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดทํา SAR และการเตรียมรับการประเมิน
 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม วิจัย
 บริการวิชาการ

รวม                                      8,000                               12,000                              
20,000                                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดทํา SAR และการเตรียมรับการประเมิน

1. จัดเก็บขอมูล
2. จัดทํา SAR
3. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 8,000                                        

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ
 - SAR จํานวน 80 เลม ๆ 100 บาท รวม 8,000 บาท

บูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลปวัฒนธรรม วิจัย บริการวิชาการ

1. จัดทําแนวการสอน
2. บูรณาการเรียนการสอนกับงานดานตาง ๆ 
3. ประเมินผลการบูรณาการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 12,000                                      

 - คาวัสดุ
 - คาวัสด ุ8,000 บาท

 - คาใชสอย

ตําแหนง  เลขาประกันคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ศรีพวาทกุล)



รหัส 1-2-0201-13-14 42,800       

รหัส 3-2-0201-13-15 17,200       
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษาและบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /   ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 6.1, 6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 4.1- 4.4

ในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค จําเปนตองใชกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
พัฒนาตนเองอยางรอบดาน ดังนั้น จึงตองมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมกับการบูรณาการกิจกรรม กับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะหลอหลอมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
2. เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ

5.1 กิจกรรม
5.2 กิจกรรม
5.3 กิจกรรม
5.4 กิจกรรม
5.5 กิจกรรม
5.6 กิจกรรม
5.7 กิจกรรม
5.8 กิจกรรม
5.9 กิจกรรม
510 กิจกรรม
5.11 กิจกรรม
5.12 กิจกรรม รวมสืบสานลานวัฒนธรรม (กีฬา พจนก.)

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
 การอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและผลิตส่ือวิชาการ
 การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ
 การพัฒนาบุคลิกภาพการแตงกายและมารยาทสังคม
 เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณงานใหไดงาน
 การอบรมเพื่อพัฒนาภาวะความเปนผูนํา
 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 กิจกรรมกีฬาพื้นบานสืบสานวัฒนธรรมไทย
 จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม
 ชุมนุมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะและการอนุรักษภูมิปญญาในวิชาชีพ
 ปจฉิมนิเทศ
ปฐมนิเทศ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีจัดให 1. 90%
2. จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาแตละช้ันปตองเขารวม 2. นักศึกษาทุกช้ันปตองการ
3. ความเปนประโยชนของกิจกรรมตอการนําไปประยุกตใช 3.ผลการประเมินกิจกรรม



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. รวมสืบสานวัฒนธรรม (กีฬา พจนก.) 3,000       3,000        

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 3,500        
2. 1,200      
3. 6,500        
4. 8,400      
5. 6,500        
6. 4,500      
7. 5,800       
8. 7,000       
9. 12,000      

10. 600        
11. 1,000       
12. 3,000       

               28,800       14,700     16,500        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดาน วัสด ุอุปกรณ สถานท่ีและสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 60,000            

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและผลิตส่ือวิชาการ 3,500                      3,500.00                          
 การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ 1,200                      1,200                              
 การพัฒนาบุคลิกภาพการแตงกายและมารยาทสังคม 6,500                      6,500                              
 เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณงานใหไดงาน 8,400                      8,400                              
 การอบรมเพื่อพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 6,500                      6,500                              
 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 4,500                      4,500                              
 กิจกรรมกีฬาพื้นบานสืบสานวัฒนธรรมไทย 5,800                      5,800                              
 จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม 7,000                                 7,000                                           
 ชุมนุมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะและการอนุรักษภูมิปญญาในวิชาชีพ 12,000                              12,000                                         
 ปจฉิมนิเทศ 600                                    600                                              
ปฐมนิเทศ 1,000                                 1,000                                           

60,000                                                               60,000                                   

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและผลิตส่ือวิชาการ
 การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ
 การพัฒนาบุคลิกภาพการแตงกายและมารยาทสังคม
 เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณงานใหไดงาน
 การอบรมเพื่อพัฒนาภาวะความเปนผูนํา
 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 กิจกรรมกีฬาพื้นบานสืบสานวัฒนธรรมไทย
 จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม
 ชุมนุมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะและการอนุรักษภูมิปญญาในวิชาชีพ
 ปจฉิมนิเทศ

รวมสืบสานลานวัฒนธรรม (กีฬา พจนก.)

รวม 28,800                          14,700                          16,500                                   
60,000                                                                                                                    

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและผลิตส่ือวิชาการ

1. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมโดยนําผลการประเมินจากปท่ีแลวมาปรับใช
2. ดําเนินการขอนุมัติจัดกิจกรรมและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม
3. ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา

ปฐมนิเทศ



7. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

2,400     คาตอบแทน

     เปนเงิน 2,400 บาท
1,100     ใชสอย

 - คาอาหารวาง 100 ชุด ราคาชุดละ 11 บาท เปนเงิน1,100 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดาน วัสด ุอุปกรณ สถานท่ีและสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

1,200     คาตอบแทน

    อัตราช่ัวโมงละ 400 บาท เปนเงิน 1,200 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดาน วัสด ุอุปกรณ สถานท่ีและสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

4,000     คาตอบแทน

     อัตราช่ัวโมงละ 400 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
250        

2,250     ใชสอย
 - คาอาหารวาง 90 ชุด ๆ ละ 25 บาท = 2,250 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 3,500                                        

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากรภายใน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ละ 400 บาท

 - คาใชสอย

การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ

1. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมโดยนําผลการประเมินจากปท่ีแลวมาปรับใช
2. ดําเนินการขอนุมัติจัดกิจกรรมและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม
3. ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 1,200                                        

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากรภายใน 1 ทาน จํานวน 3 ชม. 

การพัฒนาบุคลิกภาพการแตงกายและมารยาทสังคม

1. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมโดยนําผลการประเมินจากปท่ีแลวมาปรับใช
2. ดําเนินการขอนุมัติจัดกิจกรรมและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม
3. ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,500                                        

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากรภายใน 1 ทาน จํานวน 5 ชม. 

 - คาวัสดุ วัสด ุ
  - คาวัสดุท่ีใชการอบรม 250 บาท
 - คาใชสอย



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดาน วัสด ุอุปกรณ สถานท่ีและสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

6,400     คาตอบแทน

     อัตราช่ัวโมงละ 800 บาท เปนเงิน 6,400 บาท
2,000     ใชสอย

 - คาอาหารวาง 80 ชุด ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 2,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดาน วัสด ุอุปกรณ สถานท่ีและสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

4,000     คาตอบแทน

     ช่ัวโมงละ 800 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
250        

 - วัสดุท่ีใชในการอบรม 250 บาท
2,250     ใชสอย

 - คาอาหารวาง 90 ชุด ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 2,250 บาท 

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดาน วัสด ุอุปกรณ สถานท่ีและสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณงานใหไดงาน

1. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมโดยนําผลการประเมินจากปท่ีแลวมาปรับใช
2. ดําเนินการขอนุมัติจัดกิจกรรมและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม
3. ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 8,400                                        

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากรภายใน 2 ทาน คนละ 4 ชม. 

 - คาใชสอย

การอบรมเพื่อพัฒนาภาวะความเปนผูนํา

1. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมโดยนําผลการประเมินจากปท่ีแลวมาปรับใช
2. ดําเนินการขอนุมัติจัดกิจกรรมและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม
3. ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,500                                        

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 ทาน จํานวน 5 ช่ัวโมง

 - คาวัสดุ วัสดุ

 - คาใชสอย
 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม

1. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมโดยนําผลการประเมินจากปท่ีแลวมาปรับใช
2. ดําเนินการขอนุมัติจัดกิจกรรมและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม
3. ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา



3,200     คาตอบแทน

    อัตราช่ัวโมงละ 800 บาท 3,200 บาท
1,300     ใชสอย

 - คาอาหารวาง 100 ชุด ๆ ละ 13 บาท = 1,300 บาท

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. นัดหมาย ช้ีแจงการทํากิจกรรมแกนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
5. ดําเนินงาน
6. ประเมิน
7. สรุปและรายงานผล

5,800     วัสดุ
 - วัสด ุอุปกรณการแขงกีฬาพื้นบาน 5,800 บาท

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ประชุมช้ีแจง เพื่อนัดหมายนักศึกาและใหนักศึกษาเตรียมความพรอม
5. นํานักศึกษาออกปฏิบัติกิจกรรม
6. ประเมิน
7. สรุป รายงาน

5,000     วัสดุ
 - คาวัสดุเพื่อดําเนินโครงการ 5,000 บาท

2,000     ใชสอย
 - คาเชาเหมารถ 2,000 บาท

9.9    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. สรุปและรานงานผล
7. สรุป รายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 4,500                                        

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากรภายใน 1  คนละ 4 ชม. 

 - คาใชสอย

กิจกรรมกีฬาพื้นบานสืบสานวัฒนธรรมไทย

1. วางแผนกิจกรรม
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. เตรียมความพรอมดาน วัสด ุอุปกรณ สถานท่ีและสวัสดิการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 5,800                                        

 - คาวัสดุ

จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม

1. วางแผนกิจกรรม
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ติดตอและสํารวจสถานท่ีท่ีจะนําศึกษาออกปฏิบัติกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 7,000                                        

 - คาวัสดุ

 - คาใชสอย

ชุมนุมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะการอนุรักษภูมิปญญาในวิชาชีพ

1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดแกชุมนุมนักศึกษา
2. ใหนักศึกษาสงโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะอนุรักษภูมิปญญาในวิชาชีพของแตละชุมชน
3. ขออนุมัติทําฎีกาและยืมเงิน



12,000    วัสดุ
 - คาวัสดุอุปกรณ ดําเนินการกิจกรรมชุมนุมนักศึกษา 12,000 บาท

9.10    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. กําหนดการ แจงอาจารย นักศึกษา
3. ประเมินผล
4. สรุปและรายงานผล

600        วัสดุ
 - วัสดุการจัดกิจกรรม 600 บาท

9.11    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. กําหนดการ แจงอาจารย นักศึกษา
3. ประเมินผล
4. สรุปและรายงานผล

1,000     วัสดุ
 - วัสดุการจัดกิจกรรม 1,000 บาท

9.12    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. กําหนดการ แจงอาจารย นักศึกษา
3. ประเมินผล
4. สรุปและรายงานผล

3,000     วัสดุ
 - วัสดุการจัดกิจกรรม 3,000 บาท

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 12,000                                      

 - คาวัสดุ

ปจฉิมนิเทศ

1. วางแผนกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 600                                           

ปฐมนิเทศ

1. วางแผนกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
1,000                                        

ตําแหนง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูเสนอโครงการ

 - คาวัสดุ

 - คาวัสดุ

รวมสืบสานลานวัฒนธรรม (กีฬา พจนก.)

1. วางแผนกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 3,000                                        
 - คาวัสดุ

(อาจารยชลิดา  ชางแกว)



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

(      ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี
2.2 แผนงาน แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 4.1, 4.2, 4.3
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ......................

การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการแกษตรท่ีนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2552
ไดกําหนดถึงโครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ ท่ีคณะฯ จําเปนจะตองดําเนินการในปงบประมาณ 2554 
ในโครงการนี้ไดบูรณาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการรวมกัน โดยอยูในกรอบและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนา
ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานของคณะวัตถุประสงค 

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหมีการบูรณาการดานการวิจัยท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและประเทศ
2.เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาการวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ท้ังในดานการเรียนการสอนและการบริการแกสังคม
3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไลสนับสนุนการวิจัย การนําเสนอผลงานและการตีพิมพในระดับชาติของบุคลากรของคณะ
4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร สรางเครือขายภาคีวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.1 กิจกรรม โครงการจัดการความรูภายในองคกร
5.2 กิจกรรม โครงการสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการดวยงานวิจัย: การวิจัยในช้ันเรียน 
5.3 กิจกรรม โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน 
5.4 กิจกรรม โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัยและองคความรู

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

บทความวิจัย บทความปริทัศนหรืองานวิจัยในช้ันเรียน
3.มีระบบและกลไลสนับสนุนการวิจัย การนําเสนอผลงานและการตีพิมพในระดับชาติของบุคลากรของคณะ

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 135,300          

อยางนอย 1 ระบบ
4.มีการประสานงานและการบูรณาการดานการวิจัยระหวางบุคลากรของคณะฯกับเคร่ือขายภาคี ไมตํ่ากวา 1 เครือขาย

5.มีเอกสารการประชาสัมพันธหรือวารสารส่ิงตีพิมพเผยแพรองคความรูของคณะ อยางนอย 2 ฉบับ

2.บุคลากรมีการพัฒนาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมีผลงานเขียนบทความทางวิชาการ ไมตํ่ากวา 65%

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1-5-0201-21-16

1.บุคลากรเขาใจและมีสวนรวมในการปฎิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูเพ่ือพัฒนางาน ไมตํ่ากวา 80%



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

นําไปใชประโยชน
4. 30,000      30,000       

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1.               35,300                      
2.               50,000       
3.

นําไปใชประโยชน 5,000       5,000        10,000       
4. 5,000       10,000       15,000       

               10,000                        100,300                         25,000        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,800     คาตอบแทน
 - คาวิทยากร 7 ช่ัวโมง จํานวน 1 วัน ๆ ละ 1,200 บาท 
    เปนเงิน 8,400 บาท

2,500     วัสดุ
 - คาวัสดุสนับสนุนการดําเนินการ 2,500 บาท

24,000    ใชสอย
 - คาอาหาร 12,000 บาท
 - คาเชารถ 2 คัน 3 วันๆละ 2,000 บาท รวม 12,000 บาท

 - คาตอบแทน

 - คาวัสดุ

 - คาใชสอย

งบดําเนินงาน 35,300                                      

3.สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในองคกร
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการจัดการความรูภายในองคกร

1.ใหความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหบุคลากรภายในองคกรตระหนักถึงการจัดการความรู
2.สงเสริมใหมีการจัดการความรูในสายงานตางๆของคณะ

รวม 10,000                          100,300                           25,000                              
135,300                                                                                                                

 โครงการจัดการความรูภายในองคกร
 โครงการวิจัยเพื่อสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการในช้ันเรียน
 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและการ

 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัยและองคความรู

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 135,300                                                                135,300                            
 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัยและองคความรู

 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและการ 20,000                     20,000                        
 โครงการวิจัยเพื่อสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการในช้ันเรียน 50,000                     50,000                        
 โครงการจัดการความรูภายในองคกร 35,300                                                     35,300                        

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,200    คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 วันๆละ 7 ช่ัวโมง 3 คน 25,200 บาท
    เปนเงิน 25,200 บาท

9,800     วัสดุ
 - คาวัสดุสนับสนุนการดําเนินการ 9,800 บาท

15,000    ใชสอย

 - คาเชาสถานท่ีหองปฏิบัติการ 2 วันๆละ 1,500 บาท 

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

บทความวิจัย บทความปริทัศนหรืองานวิจัยในช้ันเรียน

4,200     ใชสอย
 - คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปนําเสนอผลงานของอาจารย
    20 x 210 เปนเงิน 4,200 บาท

15,800    
 - คาจางเหมาทําปายนําเสนอผลงานทาของอาจารย 20 x 790
    เปนเงิน 15,800 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

30,000    

10,000    
 - คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 10,000 บาท

(อาจารยจุฑามาศ  ทะแกลวพันธุ)
ตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

 - คาวัสดุ คาวัสดุ

งบดําเนินงาน
 - คาใชสอย 20,000                               

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ใชสอย
 - คาจางพิมพและรวบรวมเอกสาร 20,000 บาท

 - คาใชสอย

 - คาวัสดุ คาวัสดุ

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรงานวิจัยและองคความรู

1.เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและองคความรูของหนวยงานสูประชาคมท้ังภายนอกและภายใน
2.เกิดการประสานงานและการบูรณาการดานการวิจัยระหวางบุคลากรของคณะฯกับเคร่ือขายภาคี

งบดําเนินงาน 20,000                                      

โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน

1.เพื่อดําเนินการตามระบบและกลไลสนับสนุนการวิจัย นําเสนอผลงานและการตีพิมพในระดับชาติของบุคลากร
2.สนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมีผลงานเขียนบทความทางวิชาการ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

     รวม 3,000

 - คาเชารถ 1 คัน 2 วันๆละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท

 - คาตอบแทน

 - คาวัสดุ

 - คาใชสอย
 - คาอาหาร 8,000 บาท

งบดําเนินงาน 50,000                                      
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

โครงการวิจัยเพื่อสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการในช้ันเรียน

1.เพื่อใหมีการพัฒนาทางดานการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน
2.สงเสริมการเรียนการสอนโดยผูเรียนเปนสําคัญ
3.มีการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมจากการวิจัยในช้ันเรียนดานเทคโนโลยีการเกษตร



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาอัตลักษณของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(      ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน แผนการพัฒนาอัตลักษณของคณะ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 2.7, 2.8
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 5.5

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตท้ัง 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตร สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และการสรางอัตลักษณใหเกิดขึ้น
ในแตละสาขาวิชาจึงมีความสําคัญ ดังนั้นทางคณะฯ จึงสนับสนุนใหทุกสาขาวิชามีการพัฒนาเขารวมการแขงขันทักษะทางดานดานวิชาชีพ และวิชาการ

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาอัตลักษณของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาในดานทักษะดานวิชาชีพ และวิชาการ 

5.1 กิจกรรม พัฒนาอัตลักษณดานอาหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
5.2 กิจกรรม พัฒนาอัตลักษณดานเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.3 กิจกรรม สงเสริมประกาศเกียรติคุณนักศึกษา

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. การรวมแขงขันและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4  ปายสงเสริม หรือประกาศเกียรติคุณนักศึกษา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3. สงเสริมประกาศเกียรติคุณนักศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

2 ทีม
2 โครงการ

ไมตํ่ากวา 1 ปาย

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 15,000            

1. ทีมรวมแขงขันตอบปญหาทางดานเทคโนโลยีการอาหาร 1 ทีม
2. ทีมคลองโค

3,000                          
รวม 15,000                                                                  15,000                              

คาเปาหมาย

3,000                           พัฒนาอัตลักษณดานอาหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 3,000                                                      

9,000                          
3,000                      

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 เทคโนโลยีการอาหาร
 พัฒนาอัตลักษณดานเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 9,000                      

1-2-0201-16-17



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1.                              3,000                       

              
2. 3,000       6,000        
3. สงเสริมประกาศเกียรติคุณนักศึกษา                3,000        

               3,000                          9,000                             3,000          

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000     ใชสอย
 - คาเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 210 บาท เปนเงิน 1,050 บาท
 - คายานพาหนะเหมาจาย 1,950 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,000     ใชสอย
 - คาเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 210 จํานวน 3 สาขาวิชา เปนเงิน 3,150 
      เปนเงิน 3,150 

  - คายานพาหนะเหมาจาย 1,950 x 3 คร้ัง 5,850 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000     คาวัสดุ
 - คาจางทําปาย จํานวน 3 ปายๆ ละ 1,000 เปนเงิน 3,000 บาท

 - คาใชสอย

 พัฒนาอัตลักษณดานเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 เทคโนโลยีการอาหาร

ช่ือกิจกรรม

 พัฒนาอัตลักษณดานอาหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

รวม

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาอัตลักษณดานอาหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1. สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาอัตลักษณดานดานอาหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

งบแผนดิน เงินรายได

งบดําเนินงาน 9,000                                        

1. เพื่อจัดทําปายประกาศเกียรติคุณนักศึกษา

 - คาใชสอย

สงเสริมประกาศเกียรติคุณนักศึกษา

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 3,000                                        
งบรายจาย

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

3,000                            9,000                               3,000                                
15,000                                                                                                                  

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 3,000                                        
งบรายจาย

1. สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาอัตลักษณดานดานอาหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูเสนอโครงการ

 - คาวัสดุ

(อาจารยจุฑามาศ  ทะแกลวพันธุ)

พัฒนาอัตลักษณดานเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ การอบรมความรูพื้นฐานดานเบเกอร่ีเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน ผลงานการใหบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ......................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีภาระกิจในดานการบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ดังนั้น
เพื่อใหบรรลุภาระกิจดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะความรูพื้นฐานดานเบเกร่ีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับชุมชนทาแรง
และพื้นท่ีใกลเคียงเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม เปนการพัฒนาดานเศษฐกิจ สงเสริมการสรางรายไดใหกับชุมชนและเปนการเช่ือมโยงบูรณาการดานการ
การศึกษาของอาจารยและนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริงในทองถิ่น

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเสริมสรางความรูพื้นฐานดานเบเกร่ีใหกับชุมชนทาแรงและพื้นท่ีใกลเคียง
2. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาอาชีพเสริมในการสรางรายไดใหกับชุมชนทาแรงและพื้นท่ีใกลเคียง
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย นักศึกษาและชุมชนในทองถิ่น

5.1 กิจกรรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ความรูพื้นฐานดานเบเกร่ีเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. ผูเขารับการฝกอบรม 30 คน

งบประมาณรวม
เงินรายได

 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูพื้นฐานดานเบเกร่ีเพื่อสราง
เปนอาชีพเสริม

37,500                     

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 37,500            

37,500                       

ช่ือกิจกรรม
แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

รวม 37,500                             

แบบ งป.2

2-3-0204-31-18



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 37,500       

                                37,500                           

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 - คาตอบแทน คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 

21,500   วัสดุ
 
 - คาใชสอย 16,000   คาใชสอย 

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูพื้นฐานดานเบเกร่ีเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูพื้นฐานดานเบเกอร่ีเพื่อสราง
เปนอาชีพเสริม

รวม                                      37,500                                                                      
37,500                                                                                                                  

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 37,500                   

เงินรายได

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

(ผูชวยศาสตราจารยประกาศ  ชมภูทอง)

1. ประชาสัมพันธ ประสานงานและสํารวจความตองการผูเขารับการอบรมจากชุมชนทาแรงและชุมชนใกลเคียง 
2. ขออนุมัติการดําเนินโครงการจัดอบรม จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง แตงตั้งวิทยากร
3. จัดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูพื้นฐานดานเบเกร่ีเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม

งบรายจาย งบแผนดิน

ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผูเสนอโครงการ

 - คาวัสดุ
 - คาวัสด ุและอุปกรณสําหรับการจัดฝกอบรม 21,500 บาท

 - คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 16,000 บาท



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ การอบรมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปพืชทองถิ่นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน ผลงานการใหบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ......................

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีภาระกิจในดานการบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ดังนั้น
เพื่อใหบรรลุภาระกิจดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะความรูดานการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปพืชทองถิ่นใหกับชุมชน
บางตะบูน ปากทะเล บางขุนไทร บางแกวและพื้นท่ีใกลเคียงเพื่อสรางเปนอาชีพเสริมในการสรางรายไดใหกับชุมชนและเปนการเช่ือมโยงบูรณาการ
ทางดานการศึกษาของอาจารยและนักศึกษาท่ีไดฝกปฏิบัติงานจริงในทองถิ่น

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเสริมสรางความรูและพัฒนาศักยภาพการแปรรุปพืชทองถิ่นใหกับชุมชนบางตะบูน ปากทะเล บางขุนไทร บางแกว และพื้นท่ีใกลเคียง
2. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาอาชีพเสริมในการสรางรายไดใหกับชุมชนบางตะบูน ปากทะเล บางขุนไทร บางแกวและพื้นท่ีใกลเคียง
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย นักศึกษาและชุมชนในทองถิ่น

5.1 กิจกรรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปพืชทองถิ่นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
37,500                             

 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปพืชทองถิ่นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม

37,500                     37,500                       

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
30 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 37,500            

1. ผูเขารับการฝกอบรม

ช่ือกิจกรรม
แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณรวม

รวม

2-3-0204-31-19

แบบ งป.2



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 37,500       

                                37,500                           

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน

     6 ช่ัวโมง ๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
21,500   วัสดุ

 - คาวัสดุดําเนินงาน 1,400 บาท
16,000   ใชสอย

 - คาอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่ม จํานวน 2 วัน ๆ ละ 
    50 บาท จํานวน 40 คน เปนเงิน 4,000 บาท

1. ประชาสัมพันธ ประสานงานและสํารวจความตองการผูเขารับการอบรมจากชุมชนเปาหมายและชุมชนใกลเคียง 
2. ขออนุมัติการดําเนินโครงการจัดอบรม จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง แตงตั้งวิทยากร
3. จัดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปพืชทองถิ่นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม

รวม                                      

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปพืชทองถิ่นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม

37,500                                                                      
37,500                                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการพัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปพืชทองถิ่นเพื่อสรางเปนอาชีพเสริม

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 37,500                   

(ผูชวยศาสตราจารยประกาศ  ชมภูทอง)
ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ผูเสนอโครงการ

 - คาตอบแทน
 - คาตอบแทนสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ

 - คาวัสดุ

 - ใชสอย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการสงเสริมการใชสารชีวินทรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชในทองถ่ินอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ผลงานการใหบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

การบริการทางวิชาการสูชุมชน เปนพันธกิจหน่ึงที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรใหความสําคัญ และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

 ตามกรอบการจัดโครงการบริการดานวิชาการ 1 อําเภอ 1 คณะ  พบวาชุมชนมีความตองทักษะดานการใชสารสกัดจากพืช สารชีวภาพ ตลอดจนสาร
 ชีวินทรียตาง ๆเชน ตัวเบียนสําหรับกําจัดศัตรูมะพราว เปนตน  สาขาวิชาเกษตรศาสตรไดตระหนักและเห็นความสําคัญในความปลอดภัยของผูบริโภค
 และการลดการใชสารเคมีเปนหลักจึงจัดโครงการบริการวิชาการสูชุมชน เรื่อง การพัฒนาตัวเบียนกําจัดศัตรูมะพราว และ  การใชสารชีวภาพและ
สารสกัดจากพืชเพ่ือลดการใชสารเคมีในทางการเกษตรขึ้นในพ้ืนที่อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

4. วัตถุประสงค
1. เพ่ือแกไขปญหาและความตองการเรงดวนของชุมชนที่จะนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตพืชในทองถ่ิน
2. เพ่ือลดการใชสารเคม ีในการผลิตพืชในทองถ่ิน
3. เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชสารชีวภาพ สารสกัดจากพืช แมลงตัวห้ํา-ตัวเบียน ในการกําจัดศัตรูพืชในทองถ่ิน

5.1 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแตนเบียนกําจัดแมลงดําหนามศัตรูมะพราว
5.2 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสารชีวภาพและสารสกัดจากพืชเพ่ือลดการใชสารเคมี

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม
การนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

37,400       

37,600                       
พืชเพ่ือลดการใชสารเคมี

รวม 75,000                          75,000                                                                            

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแตนเบียนกําจัด 37,400                     
แมลงดําหนามศัตรูมะพราว
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสารชีวภาพและสารสกัดจาก 37,600                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน โดยการถายทอดองคความรูในดานตาง ๆ  จากการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของชุมชนอําเภอบานแหลม

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ไมนอยกวา รอยละ 75
ไมนอยกวา รอยละ 65

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 75,000            

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ความรูและความเขาใจของผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา รอยละ 75
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8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
37,400      

37,600        
               

37,400                      37,600                                            

9.1    กิจกรรม
สารสกัดจากพืชเพ่ือลดการใชสารเคมี

 แนวทางการดําเนินงาน
1. เตรียมแผนการจัดอบรม (นําผลการทําเวทีประชาคมมาใช)

3. ดําเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

28,800   คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 8 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
    เปนเงิน 28,800 บาท

14,200   คาวัสดุ
 - คาเอกสารประกอบการอบรม 60 ชุด เปนเงิน 7,500 บาท
 - คาวัสดุเกษตร และวัสดุวิทยาศาสตร 6,700 บาท

 - คาใชสอย 32,000   คาใชสอย
 - คาอาหารวาง 6 มื้อ ๆ ละ 25 บาทจํานวน 120 คน เปนเงิน 9,000 บาท
 - คาอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จํานวน 120 คน 
เปนเงิน 18,000 บาท
 - คาที่พักและยานพาหนะ 5,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยวรรณา กอวัฒนาวรานนท)
ตําแหนง ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร

 - คาตอบแทน

 - คาวัสดุ

งบดําเนินงาน 75,000                       

รวม 37,400                          37,600                             
75,000                                                                                                                      

2. ขออนุมัติดําเนินการและประชาสัมพันธการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. สรุป ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ

ชื่อกิจกรรม T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแตนเบียนกําจัด

พืชเพ่ือลดการใชสารเคมี

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

แมลงดําหนามศัตรูมะพราว
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสารชีวภาพและสารสกัดจาก

                                               

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน งบแผนดิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาแตนเบียนกําจัดแมลงดําหนามศัตรูมะพราว และ การใชสารชีวภาพและ



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ อบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ในชุมชนตําบลบางตะบูน และตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน ผลงานการใหบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ......................

การบริการทางวิชาการใหแกชุมชน เปนพันธกิจหนึ่งท่ีสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหความสําคัญ และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน และมีการถายทอดองคความรูตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ ดังนั้นทางสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
จึงไดมีโครงการบริการวิชาการ เร่ือง เทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ตามบริบทชุมชนเปาหมาย
 ในตําบลบางตะบูน และตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
1. เพื่ออบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ใหกับชุมชนตําบลบางตะบูน และตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

5.1 กิจกรรม อบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ใหกับชุมชนตําบลบางตะบูน และตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 75
ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 75
หลังจากเสร็จส้ินโครงการผูเขาอบรมมีการนําความรูไปใชไมนอยกวา 65

75,000            บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

รวม 75,000                          75,000                                                                          
 กิจกรรมอบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ในชุมชน
ตําบลปากทะเล

37,500                     37,500                       
 กิจกรรมอบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ในชุมชน
ตําบลบางตะบูน

37,500                     37,500                       

รอยละ 75
รอยละ 65

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

งบประมาณรวม
ช่ือกิจกรรม

แหลงงบประมาณ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ

ผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80
รอยละ 75

3.  หลักการและเหตุผล



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 37,500     
2. 37,500     

                                 75,000                                                                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดานวัสด ุอุปกรณ สถานท่ี และสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมอบรม เทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา 
6. ประเมินผล และติดตามผละการจัดกิจกรรม
7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

7,200     คาตอบแทน
 - คาวิทยากร 2 คน x 6 ชม. X เปนเงิน 7,200 บาท

 - คาวัสด ุ20,300 บาท
 - จางทําเอกสารประกอบการอบรม 10,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. เตรียมความพรอมดานวัสด ุอุปกรณ สถานท่ี และสวัสดิการ
5. ดําเนินกิจกรรมอบรม เทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา 
6. ประเมินผล และติดตามผละการจัดกิจกรรม
7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

7,200     คาตอบแทน
 - คาวิทยากร 2 คน x 6 ชม. X เปนเงิน 7,200 บาท

 - คาวัสด ุ20,300 บาท
 - จางทําเอกสารประกอบการอบรม 10,000 บาท

(นางสาวทิพยสุดา  ชงัดเวช)
ตําแหนงประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ผูเสนอโครงการ

วัสดุ

 - คาตอบแทน

 - คาวัสดุ 30,300                   

งบดําเนินงาน 37,500                       
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมวิชาชีพดานเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ในชุมชนตําบลปากทะเล

1.เตรียมแผนการจัดกิจกรรม โดยนําผลการประชาคมมาปรับใช
2. ดําเนินการขออนุมัต ิและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม โดยมีการจัดอบรม 2 วัน ผูเขาอบรมไดแกคนในชุมชนตําบลปากทะเล จํานวน 30 คน
3.ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมใหแกผูเขาอบรม

75,000                             

 - คาวัสดุ 30,300                   คาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมวิชาชีพดานเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ในชุมชนตําบลบางตะบูน

1.เตรียมแผนการจัดกิจกรรม โดยนําผลการประชาคมมาปรับใช

งบดําเนินงาน 37,500                       

ช่ือกิจกรรม

รายละเอียดคาใชจาย

2. ดําเนินการขออนุมัต ิและยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม โดยมีการจัดอบรม 2 วัน ผูเขาอบรมไดแกคนในชุมชนตําบลบางตะบูน จํานวน 30 คน
3.ติดตอวิทยากร และแจงกําหนดการจัดกิจกรรมใหแกผูเขาอบรม

 กิจกรรมอบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ในชุมชน
ตําบลบางตะบูน กิจกรรมอบรมเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุปูมา ในชุมชน
ตําบลปากทะเล

รวม                                      
75,000                                                                                                                      

                                             

เงินรายได

 - คาตอบแทน

งบรายจาย งบแผนดิน

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



แบบ งป.2

รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริการวิชาการสาขาสัตวศาสตรในพื้นท่ีอําเภอบานแหลม"
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(      ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน ผลงานการใหบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี ......................

การผลิตเพิ่มรายไดดานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองโดยการปรับใชวัสดุในทองถิ่นและการถนอมอาหารสัตวตามกรรมวิธีท่ีเหมาะสม และโครงการสรางเครือขาย
และอบรมความรูดานการดูนกใหกับมัคคุเทศนกทองถิ่นเขตอําเภอบานแหลม

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกอบรมวิชาการชุมชนแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเค้ียวเอ้ืองในเร่ืองการปรับใชวัสดุในทองถิ่นและการถนอมอาหารสัตวตามกรรมวิธีท่ีเหมาะสม
2. เพื่อฝกอบรมวิชาการใหแกมัคคุเทศนอาสาชุมชนทองถิ่นในพื้นท่ีอําเภอบานแหลม

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง" โดยปรับใชวัสดุในทองถิ่นและการถนอมอาหารสัตวตามกรรมวิธีท่ีเหมาะสม
5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "ดานการดูนกใหกับมัคคุเทศนอาสาในเขตพื้นท่ีอําเภอบานแหลม"

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองฯ"
2.

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
งบบริการวิชาการชุมชุนเปนพันธกิจหนึ่ง ท่ีสาขาวิชาสัตวศาสตรใหความสําคัญ ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพื่อการสราง

ความเขมแข็งของชุมชน และถายทอดองคความรู และเทคโนโลย ีดังนั้นทางสาขาวิชาสัตวศาสตร จึงไดมีโครงการบริการวิชาการ ไดแก โครงการลดตนทุน

2-3-0203-31-22

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เกษตรกรชุมชนเปาหมายเกิดความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 75 รอยละ  75

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 75,000            

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
35,000                     35,000                       

 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ดานการดูนกใหกับมัคคุเทศนอาสาในพื้นท่ี 40,000                     40,000                       
  อําเภอบานแหลม"

รวม 75,000                          75,000                                                                      



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง ฯ" 35,000       
2. 40,000                    

                                 75,000                                            

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,600     
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชม.x 800 เปนเงิน 9,600 บาท

19,400   
 - วัสดุเกษตร 12,000 บาท
 - วัสดุสํานักงาน 3,400 บาท 
 - คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด x 100 
    เปนเงิน 4,000 บาท

6,000     
 - คาอาหาร 150 x 40 คน เปนเงิน 6,000 บาท

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ดานการดูนกใหกับมัคคุเทศนอาสาในพื้นท่ี
  อําเภอบานแหลม"

รวม                                      75,000                                                                      
75,000                                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองฯ"

1. เขียนโครงการและขออนุมัติจัดโครงการ
2. ดําเนินการจัดอบรม และเบิกจายงบประมาณ
3. เขียนสรุปโครงการ และประเมินโครงการ

งบดําเนินงาน งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 35,000                       

 - คาตอบแทน คาตอบแทน

 - คาวัสดุ คาวัสดุ

 - คาใชสอย คาใชสอย



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

22,400   
 - คาวิทยากร 2 คน x 8 ชม.x 800 เปนเงิน 12,800 บาท
 - คาวิทยากร 1 คน x 8 ชม. x 1,200 บาท เปนเงิน 9,600 บาท

6,350     
 - วัสด ุ2,350
 - คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด x 100 
    เปนเงิน 4,000 บาท

11,250   
 - คาอาหาร 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 45 คน เปนเงิน 9,000 บาท
 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จํานวน 45 คน
     เปนเงิน 2,250 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ดานการดูนกใหกับมัคคุเทศนอาสาในพื้นท่ีอําเภอบานแหลม"

1. เขียนโครงการและขออนุมัติจัดโครงการ
2. ดําเนินการจัดอบรม และเบิกจายงบประมาณ
3. เขียนสรุปโครงการ และประเมินโครงการ

งบดําเนินงาน งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 40,000                       

 - คาตอบแทน  - คาตอบแทน

 - คาวัสดุ  - คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ

 - คาใชสอย  - คาใชสอย

(ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.มหิศร  ประภาสะโนบล)
ตําแหนง ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ โครงการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของอําเภอบานแหลม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน ผลงานการใหบริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.3 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอท่ี 3.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอท่ี 3.2, 3.4

ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯไดใหกรอบในการบริการวิชาการแกชุมชน 1 คณะ 1 อําเภอ คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินงานตามภารกิจท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยในการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯไดประชุมกําหนดกรอบ ระบบและกลไกในการทํางาน สวนการดําเนินการกิจกรรม
บริการวิชาการประกอบไปดวย คณะทํางานรวมกันกําหนดกรอบ ระบบและกลไก การสํารวจสภาพชุมชน ปญหาและความตองการของชุมชน 
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการประยุกตใชแกไขปญหา การนําเกษตรทฤษฎีใหมมาชวยเพิ่มรายไดและผลผลิต ในการนี้ไดดําเนินการ
รวมกับโครงการศูนยสาธิตพืชไรพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิต.ทาแรง อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สถานีทรัพยากรปาชายเลนท่ี 6 ต.บางขุนไทร องคการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบานแหลมโครงการฟารมตัวอยาง
ตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหชุมชุนเกิดการยอมรับการถายทอดองคความรู การมีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปญหาและความคองการ

5.1 กิจกรรม จัดเวท่ีประชาคมเพื่อรับทราบปญหา

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2-3-0201-31-23

1. ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอปญหา ความตองการและแนวทางการแกไข ไมตํ่ากวา 80%

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

20,000                                                                                                      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,500     คาวัสดุ
 - คาวัสดุสนับสนุนการดําเนินการ จํานวน 5,500 บาท

14,500   

     เปนเงิน 4,500 บาท
 - คาเชารถ 1 คัน 5 วันๆละ 2,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท

ตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูเสนอโครงการ

(อาจารยจุฑามาศ  ทะแกลวพันธุ)

 - คาวัสดุ

 - คาใชสอย ใชสอย
 - คาจัดประชุมกลุมยอย 3 ครั้งๆละ 1,500 บาท 

งบดําเนินงาน 20,000                        

1. สํารวจปญหา
2. สรางความคิดในการแกไขปญหา
3. การพัฒนาหนทางแกไขโดยจัดทําเปนโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

                                            
20,000                                                                                                                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดเวท่ีประชาคมเพื่อรับทราบปญหา

 จัดเวท่ีประชาคมเพื่อรับทราบปญหา

รวม 20,000                                                                     

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 20,000                           20,000                                                                          
 จัดเวท่ีประชาคมเพื่อรับทราบปญหา 20,000                      20,000                        

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2553 งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

ผูชวยศาสตราจารยอุทัย  ผองรัศมี ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาน
          

(.............................................................) (.............................................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน รองอธิการบดี



2

1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในปงบประมาณ 2553 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดทําคํารับรองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ระหวาง 

ป 2552 - 2553 ตามภาระกิจหลัก ดานการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ซ่ึงคณะใชระบบงาน
ประกันคุณภาพ  ( สกอ.) งานประกันภายนอก (สมศ.) และคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    ซ่ึงสรุปผล
ไดดังน้ี การประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน 9 องคประกอบ 40 ตัวบงชี้ ไดผลการประเมินเฉล่ีย 2.48     (คะแนนเต็ม3) ผลการประเมิน
รายองคประกอบ 1,3,5,4,9 อยูในระดับดีมาก 2,7,8 อยูในระดับด ีและองค 6 อยูในระดับพอใชเมื่อพิจารณาตามเกณฑของงานประกันภายนอก
เกณฑมาตรฐานนําเขา อยูในระดับพอใช เกณฑมาตรฐานกระบวนการอยูในระดับดีมาก และปจจัยดานผลผลิตอยูในระดับดีมาก   สรุปผลการ
การดําเนินงานป พ.ศ. 2553 อยูในระดับด ีสวนผลการประเมินที่อยูใน พอใช - ด ีคณะฯ    จะตองทบทวน และตองทํา Improvoment Plah ในป 
2554 เพื่อใหผล การดําเนินงาน ของคณะมีการพัฒนาข้ึนในปงบประมาณ 2554

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะฯ ไดตองทบทวนแผนการผลิตใหมีคุณภาพ โดยต้ังเปาหมายผลการดําเนินอยูในระดับดีมาก ดานวิจัย 

ต้ังเปาหมายอยูในระดับดีมาก ดานบริการวิชาการ ต้ังเปาหมายในระดับดีมาก และดานทํานุบํารุงฯ อยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะงานวิจัยของ
บุคลากรตองไดรับการตีพิมพอยางนอย 10 เร่ืองข้ึนไป แหลงบริการวิชาการตองไดมาตรฐาน ISO 3-4 เร่ือง ดานกรทํานุบํารุงฯ ตองมีระบบ
เคร่ือขายภายนอก ดานการเรียนจะเนนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ คุณวุฒิผูสอนตองมีวุฒิปริญญาตรีนอยกวา  5% ของบุคลากรทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************
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3. วิสัยทัศน
1.เปนคณะที่สงเสริมการพัฒนาทองถ่ินดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน
2.เปนคณะของสังคมแหงการเรียนรู(Learning Society)เปนแหลงที่นักศึกษาอาจารยและประชาชนในทองถ่ินรวมใชทรัพยากรแหงการเรียนรูอยาง
มีอิสระในการเสาะแสวงหาวิจัย คนควา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภูมิปญญาและคุณภาพชีวิตของตนเองตลอดจนเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน
3.เปนคณะที่เสริมสรางใหเกิด “คานิยมแหงคุณภาพ (Quality Value)” ตอผลผลิตและงานบริการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตาม พันธกิจของคณะ
จนเปนที่ยอมรับของสังคม
4.เปนคณะที่สรางเครือขายทางวิชาการ ระดับสถาบัน องคกรทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อนําไปสูคุณภาพทางวิชาการ

4. พันธกิจ
1.จัดการศึกษาใหกับทองถ่ินในดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร
2.เปนศูนยบริการทางวิชาการ  คนควาสิ่งประดิษฐ  ปรับปรุงพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีใหกับทองถ่ิน
3.ทําการวิจัยดานวิทยาศาสตรประยุกต และเผยแพรผลงานการวิจัย
4.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหย่ังยืน
5.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ  และทําผลงานวิชาการ
6.นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดระเบียบการสอน  และบริหารจัดการ
7.ติดตามผลประเมินการปฏิบัติงาน  และเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธใหทองถ่ิน
8.ภายในป 2554 - 2556 เปนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
1.ดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมนําความรู
2.ดานการวิจัย และพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และสืบสารโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
3.ดานบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน
4.ดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา นําความรู

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ 1. ผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมศาตร

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู และเทคโนโลยีใหมีความรูมีทักษะปฏิบัติงาน
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม ไดอยางมีคุณภาพและสังคมยอมรับ
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต 2. การปลิตบัณฑิตมายงานการประกันคุณภาพ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย การศีกษา (สกอ.)
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน 3. หลักสูตรที่เปดสอนดานวิชาชีพวิศวกรรม
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรรม
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน (กว.) และ สกอ.

    รูปแบบที่หลากหลาย 4. จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมกับทองถิ่นโดย
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพ่ือเปน เฉพาะภาคอุตสาหกรรม
    พ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 5. บุคลากรมีคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

(TQF) ของหลักสูตร
6. สรางผลงานดานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น
และสนับสนุนการเรียนการสอน
7. สนับสนุน และสงเสริมใหอาจารยทําผลงาน
วิชาการเพ่ิมข้ึน
8. เปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติเขาฝกงาน
ในคณะเพ่ิมข้ึน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อสรางองคความรูและสืบสานโครงการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ 1. ผลงานการวิจัยนําไปสูการใชงานจริง เพ่ือการ

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาทองถิ่น
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง 2. ผลงานการวิจัยมีการเผยแพรและมีการจด
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ สิทธิบัตร
    การแขงขันของประเทศ 3. สรางเครือขายงานวิจัยภายในประเทศและ

ตางประเทศ
4. จัดหาแหลงทุนวิจัยใหแกอาจารยเพ่ิมข่ึน

ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้น
   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

แผนบริหารราชการแผนดิน
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการและการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ทองถิ่น 1. ใหความรูแกสังคมในเขตอําเภอเขายอย 

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : และอื่นๆใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 2. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพ่ือการบริการ
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ ทองถิ่นซึ่งศูนยบริการตองจัดทํามาตรฐาน ISO
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ 3. สรางเครือขาย ในการทํานุบํารุง 
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ระดับ 1 ในประเทศ
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได

    อยางย่ังยืน และเผยแพรสูสากล
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น

แผนบริหารราชการแผนดิน

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.4

ยุทธศาสตรหนวยงาน

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ

   มากข้ึน

 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคล่ือนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

   คานิยมที่ดีงาม
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการองคกร
บริหารจัดการที่ดี อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม 1. มีคณะกรรมการประจําคณะที่ใหคําแนะนําและ
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พัฒนาจากภายนอก
2. องคกรมีความม่ันคงพ่ึงพาตนเองได 2. มีระบบการบริหารงานที่มีหลักธรรมาภิบาล
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือน ตรวจสอบได และโปรงใส
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 3. มีระบบการประเมินคุณภาพดานการบริหาร

ในงานทุกๆ ป
4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน และอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง
5.ทําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารคณะ

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย

แผนบริหารราชการแผนดิน

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 8.1

   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพ่ือตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. บริหารงานจัดการศึกษา  สํานักงานคณบดี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

278,720                                                                                                        278,720                                             278,720      

กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา              278,720     278,720      278,720     
2. อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ
คณาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก

20,000       20,000        20,000       

3. การสรางหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/ระยะส้ัน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย

10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        

กิจกรรม สรางหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/ระยะส้ัน
 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย

10,000       10,000        10,000       

4. รณรงคการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของอาจารย

10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        

กิจกรรม ใหความรูแกคณาจารยเพื่อปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

7,000        7,000          7,000        

กิจกรรม เชิดชูเกียรติอาจารยท่ีปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางท่ีดี

3,000        3,000          3,000        

งบแผนดิน
งบรายจาย

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย
เงินรายได

ช่ืองาน / โครงการ
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

5. งานอบรมเพ่ือพัฒนาความรูคณาจารยดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม อบรมพัฒนาความรูคณาจารยดาน
วิศวกรรมศาสตรเทคโนโลยี

20,000       20,000        20,000       

6. การสัมมนาจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การสอนและการวิจัยของอาจารย

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม สัมมนาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การสอนและการวิจัยของอาจารย

20,000       20,000        20,000       

7. งานประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30,000                                                                                                          30,000                                               30,000        

กิจกรรม เปดบาน ( open house ) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000       10,000        10,000       

กิจกรรม แนะแนวการศึกษาตอในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20,000       20,000        20,000       

8. การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        
กิจกรรม การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 10,000       10,000        10,000       

9. อบรมการจัดทํา e-learning และส่ือเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอื่นๆ

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม การอบรมการจัดทํา e-learning และส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ

20,000       20,000        20,000       

10. สัมมนาเพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

30,000                                                                                                          30,000                                               30,000        

กิจกรรม การอบรมความรูเร่ืองการจัดการเรียนการ
สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

10,000       10,000        10,000       

กิจกรรม การอบรมการวิจัยในช้ันเรียน 10,000       10,000        10,000       
กิจกรรม ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียน 10,000       10,000        10,000       
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

11. เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนงวิชาการ 40,000                                                                                                          40,000                                               40,000        
กิจกรรม การอบรมการทําผลงานทางวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

20,000       20,000        20,000       

กิจกรรม ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 20,000       20,000        20,000       

12. รับนักศึกษาตางชาติฝกงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล

35,000                                                                                                          35,000                                               35,000        

กิจกรรม คาโครงการสวนกลาง 3,500        3,500          3,500        
กิจกรรม คาเบี้ยเลี้ยง , ท่ีพัก 31,500       31,500        31,500       

13. เครือขายความรวมมือทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

15,000                                                                                                          15,000                                               15,000        

กิจกรรม เครือขายความรวมมือทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

15,000       15,000        15,000       

14. งานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

159,400                                                                                                        159,400                                             159,400      

กิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

159,400     159,400      159,400     

15. การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
อาจารยผูสอนและส่ิงสนับสนุน

10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        

กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
อาจารยผูสอนและส่ิงสนับสนุน

10,000       10,000        10,000       

16. ฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร 10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        
กิจกรรม แสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม 10,000       10,000        10,000       
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

17. กีฬาดอนขังใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 30,000                                                                                                          30,000                                               30,000        

กิจกรรม กีฬาดอนขังใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

30,000       30,000        30,000       

18. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  
แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

15,000                                                                                                          15,000                                               15,000        

กิจกรรม ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ  แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

15,000       15,000        15,000       

19. สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา 3,500                                                                                                            3,500                                                 3,500          
กิจกรรม สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา 3,500        3,500          3,500        

20. สืบทอดประเพณีลอยกระทง 4,000                                                                                                            4,000                                                 4,000          
กิจกรรม สืบทอดประเพณีลอยกระทง 4,000        4,000          4,000        

21. กีฬาสัมพันธนองพ่ี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000                                                                                                          18,000                                               18,000        
กิจกรรม กีฬาสัมพันธนองพี ่ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

18,000       18,000        18,000       

22. คายอาสาพัฒนาชุมชน 20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        
กิจกรรม คายอาสาพัฒนาชุมชน 20,000       20,000        20,000       

23. STAR OF PBRU 2,000                                                                                                            2,000                                                 2,000          
กิจกรรม STAR OF PBRU 2,000        2,000          2,000        

24. ดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี 15,000                                                                                                          15,000                                               15,000        
กิจกรรม ดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี 15,000       15,000        15,000       

25. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 12,000                                                                                                          12,000                                               12,000        
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 12,000       12,000        12,000       

26. พัฒนาภาวะผูนํา  สงเสริมจริยธรรมคุณธรรม  
สําหรับนักศึกษา

35,000                                                                                                          35,000                                               35,000        

กิจกรรม พัฒนาภาวะผูนํา  สงเสริมจริยธรรม
คุณธรรม  สําหรับนักศึกษา

35,000       35,000        35,000       
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

27. งานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม การปรับปรุงหลักสูตรขงคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

20,000       20,000        20,000       

28. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค

50,000                                                                                                          50,000                                               50,000        

กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000       10,000        10,000       

กิจกรรม พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000       10,000        10,000       

กิจกรรม พัฒนาทักษะการนําเสนองานของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000       10,000        10,000       

กิจกรรม โครงการเรียนรูโครงการพระราชดําริ 10,000       10,000        10,000       
กิจกรรม พัฒนาการคิดเชิงสรางสรรค 10,000       10,000        10,000       

29. ปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมท่ี
เอื้ออาทรใหนักศึกษา

15,000                                                                                                          15,000                                               15,000        

กิจกรรม การอบรมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000       15,000        15,000       

30. การจัดตลาดนัดแรงงาน 30,000                                                                                                          30,000                                               30,000        
กิจกรรม การจัดงานตลาดนัดแรงงาน 30,000       30,000        30,000       

31. การอบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจและการ
ลงทุนเพ่ือเปนผูประกอบการ

10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        

กิจกรรม การจัดอบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจและ
การลงทุนเพื่อเปนผูประกอบการ

10,000       10,000        10,000       
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

32. จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและสถาน
ประกอบการ

10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        

 กิจกรรม จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและสถาน
ประกอบการ

10,000       10,000        10,000       

33. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลกอาชีพ 10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        
กิจกรรม เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลก
อาชีพ

10,000       10,000        10,000       

34. สงเสริมความสามารถดานวิชาการแกนักศึกษา 30,000                                                                                                          30,000                                               30,000        

กิจกรรม การแขงขันทักษะทางวิชาการของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20,000       20,000        20,000       

กิจกรรม การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศ

10,000       10,000        10,000       

35. ศึกษาปญหาทองถิ่น 15,000                                                                                                          15,000                                               15,000        
กิจกรรม การศึกษาปญหาทองถิ่น 15,000       15,000        15,000       

36. การใหความรูคณาจารยและนักศึกษาดานสห
กิจศึกษา

10,000                                                                                                          10,000                                               10,000        

กิจกรรม อบรมใหความรูแกคณาจารยและ
นักศึกษาดานสหกิจศึกษา

10,000       10,000        10,000       

37. เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายใหความรูแก
นักศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม อบรมใหความรูแกนักศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยี

20,000       20,000        20,000       

38. ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม 20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        
กิจกรรม ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม 20,000       20,000        20,000       
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

39. บริหารงานกิจการนักศึกษา 15,500                                                                                                          15,500                                               15,500        
กิจกรรม บริหารซื้อวัสดุสําหรับกิจการการศึกษา 15,500       15,500        15,500       

40. พัฒนาทักษะและศักยภาพ 80,000                                                                                                          80,000                                               80,000        
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรฯ

30,000       30,000        30,000       

กิจกรรม ศึกษาดูงานหนวยงานประสบผลสําเร็จ 
จํานวน 2 แหง

50,000       50,000        50,000       

41. งานพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู
สําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรูสําหรับ
หลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

20,000       20,000        20,000       

42. งานพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู
สําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

51,200                                                                                                          51,200                                               51,200        

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรูสําหรับ
หลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

51,200       51,200        51,200       

43. งานพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 164,500                                                                                                        164,500                                             164,500      
กิจกรรม พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 164,500     164,500      164,500     

44. งานพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรม
พลังงาน

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรม
พลังงาน

20,000       20,000        20,000       

22



รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

45. โครงการใหความรูดานการวิจัยแกคณาจารย
และบุคลากร 12,500                                                                                                          12,500                                               12,500        

กิจกรรม การอบรมดานการวิจัยใหแกคณาจารย
และบุคลากร 12,500       

12,500        12,500       

46. โครงการจัดทําวารสารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 80,000                                                                                                          80,000                                               80,000        

กิจกรรม จัดพิมพวารสาร จํานวน 300 เลม 40,000       40,000        40,000       
กิจกรรม จัดพิมพวารสาร จํานวน 300 เลม 40,000       40,000        40,000       

47. ฝกอบรมการจัดทําเคก 35,000                      35,000                                                35,000                                                                                           
คาวิทยากร 12,600 12,600        12,600       
คาวัสดุ 18,400 18,400        18,400       
คาเชารถ 4,000 4,000          4,000        

48. การสํารวจความตองการการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในพ้ืนท่ีอําเภอ
เขายอย

150,000                    150,000                                              150,000                                                                                         

กิจกรรม สํารวจความตองการ การบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 150,000     

150,000      150,000     

49. สืบสานงานศิลป ทองถิ่นเมืองเพชร 62,600                      62,600                                                62,600                                                                                           
กิจกรรม สืบสานงานศิลป ทองถิ่นเมืองเพชร 62,600       62,600        62,600       

50. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  และ
บุคลากรสายสนับสนุน

301,000                                                                                                        301,000                                             301,000      

กิจกรรม ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ 301,000     301,000      301,000     
51. บริหารงานจัดการศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟา
66,780                                                                                                          66,780                                               66,780        

กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 66,780       

66,780        66,780       
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

52. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

100,000                                                                                                        100,000                                             100,000      

100,000     100,000      100,000     

53. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการเรียนโดย
วิธีปกติและการเรียนโดยใชโปรแกรม
วิเคราะหทางไฟฟาเสริมวิชาการปองกันระบบ
ไฟฟากําลัง

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

3,000        3,000          3,000        
9,000        9,000          9,000        

5,000        5,000          5,000        

3,000        3,000          3,000        
54. ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพ้ืนท่ีจังหวัด

เพชรบุรี 30,000                      30,000                                                30,000                                                                                           

30,000       30,000        30,000       

55. อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ
เทคโนโลยีกอสราง จ.เพชรบุรี 30,000                      30,000                                                30,000                                                                                           

30,000       30,000        30,000       

  จ.เพชรบุรี

3.ทดสอบการเรียนรูท้ัง 2 แบบ

1. ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพื้นท่ี
จังหวัดเพชรบุรี

1.อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
  ไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง

1.ศึกษาคนควาขอมูลการวิเคราะห
2.รวบรวมขอมูลกรณีศึกษาจาก
กฟฝ. สรางโปรแกรมโมเดลทดลอง

4.วิเคราะหผลทางสถิติ
5.สรุปผล ทํารูปเลม

1. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
  เทคโนโลยีไฟฟา
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

56. อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ
เทคโนโลยีกอสราง 
จ.ประจวบคีรีขันธ 30,000                      30,000                                                30,000                                                                                           

30,000       30,000        30,000       

57. ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 30,000                      30,000                                                30,000                                                                                           

30,000       30,000        30,000       

58. บริหารงานจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยี
กอสราง 8,700                                                                                                            8,700                                                 8,700          

8,700        8,700          8,700        

59. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 8,800                                                                                                            8,800                                                 8,800          

8,800        8,800          8,800        

60. พัฒนาความรูในระบบคุณภาพ ISO : 9000 
เพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงาน 20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

20,000       20,000        20,000       

2.ตอบปญหาชิงรางวัล

1.อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
  ไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง
  จ.ประจวบคีรีขันธ

1.ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพื้นท่ี
จังหวัดประจอบคีรีขันธ

1. สนับสนุนการจัดการศึกษา สาขา
   วิชาเทคโนโลยีกอสราง

1.พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโน-
  โลยีกอสราง

1.ออกบูธความรู ISO 9000 ในโรง
งานอุตสาหกรรม
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

61. บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 55,075                                                                                                          55,075                                               55,075        

55,075       55,075        55,075       

62. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมอิเล็กทรอนิกส 104,900                                                                                                        104,900                                             104,900      

104,900     104,900      104,900     

63. พัฒนาชุดฝก ADRIANO เพ่ือการเรียนรู (งาน
สรางสรรค) 20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

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

64. การฝกอบรมการสรางหุนยนต 30,000                      30,000                                                30,000                                                                                           
30,000       30,000        30,000       

65. การอบรมการสรางเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร
ดวย LEGO/LOGO ดวยตัวเอง 30,000                      30,000                                                30,000                                                                                           

30,000       30,000        30,000       
66. การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม 30,000                                                                                                          30,000                                               30,000        

30,000       30,000        30,000       
67. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21,300                                                                                                          21,300                                               21,300        

10,000       10,000        10,000       
11,300       11,300        11,300       

1.สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขา
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็ก
ทรอนิกส

1.พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโน-

2.สรางบอรด
3.ทดสอบชุดการเรียนรู

1. อบอรมการสรางหุนยนต

โลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

1.ออกแบบ

1. อบรมการสรางเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร

1.ฝกประสบการณวิชาชีพ
2.ศึกษาดูงาน

1.จัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณ

26



รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

68. มาตรฐานและตัวบงช้ีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารขององคบริหารสวนทองถิ่น 20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

20,000       20,000        20,000       

69. เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
 ผานเครือขายอินเตอรเน็ต

30,000                      30,000                                                30,000                                                                          

30,000       30,000        30,000       

70. สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 30,000                      30,000                                                30,000                                                                                           

30,000       30,000        30,000       
71. จัดหาวัสดุฝกใหแกนักศึกษา กศ.บป.

171,900                                                                                                        171,900                                             171,900      

30,000       30,000        30,000       

20,000       20,000        20,000       

20,000       20,000        20,000       

88,760       88,760        88,760       

13,140       13,140        13,140       

สรางตัวมาตรฐานและตัวบงช้ีเทคโน

 กิจกรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูเยาวชน

โลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
องคการบริหารสวนทองถิ่น

อบรมการทําส่ือเพื่อเผยแพรภูมิ
ปญญาทองถิ่นอําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี ผานเครือขาย อินเตอรเน็ต

2. จัดหาวัสดุส้ินเปลืองท่ีเก่ียวของ
เช้ือเพลิง
3.จัดหาเหล็กตันขนาด
     3 x 0.5"
4.จัดหาวัสดุสํานักงาน กระดาษ
หมึกปร้ิน ฯลฯ
5.คาซอมครุภัณฑ

1. โครงการศึกษาดูงาน
ภาคอุตสาหกรรม
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รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

72. จัดหาวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ
46,360                                                                                                          46,360                                               46,360        

46,360       46,360        46,360       
73. เขารวมงานวิจัยเครือขาย ME NETT ป 2553

40,000                                                                                                          40,000                                               40,000        

40,000       40,000        40,000       
74. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบและ

เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 32,000                                                                                                          32,000                                               32,000        

32,000       32,000        32,000       

75. การเพ่ิมเฮดความดันของเคร่ืองสูบโดยใช 
Hydraulic Ram Pump

20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม ศึกษา คนควา และออกแบบไฮดรอลิก 
แรมปม

1,000        1,000          1,000        

กิจกรรม สรางและทดสอบไฮดรอลิกแรมปม 17,000       17,000        17,000       
กิจกรรม วิเคราะหผล สรุปผลและจัดทํารายงาน 2,000        2,000          2,000        

76. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูควบคุมประจํา
หมอน้ํา

72,000                      72,000                                                72,000                                                                                           

กิจกรรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผูควบคุม
ประจําหมอน้ํา รุนท่ี 14 ( 6 วัน )

72,000       72,000        72,000       

77. บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิศวกรรม
ซอฟตแวร

53,665                                                                                                          53,665                                               53,665        

กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 53,665       53,665        53,665       

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ออก
แบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร

1.จัดซื้อวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ

การเผยแพรงานวิจัย

28



รวม
งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

78. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

23,000                                                                                                          23,000                                               23,000        

กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 23,000       23,000        23,000       
79. แนวทางการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาใน

รายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอร
20,000                                                                                                          20,000                                               20,000        

กิจกรรม จัดการศึกษารายวิชาเครือขาย
ไมโครคอมพิวเตอร  ภาคเรียน ท่ี 2/2553

17,000       17,000        17,000       

กิจกรรม การสรุปและรายงานผลการวิจัย 3,000        3,000          3,000        
80. อบรมเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเขายอย 20,000                      20,000                                                20,000                                                                          

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000       20,000        20,000       
81. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการผลิตส่ือการเรียนการสอน
20,000                      20,000                                                20,000                                                           

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000       20,000        20,000       
82. อบรมการประกอบและแกไขปญหา

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนตามแนวทางเศรฐกิจ
พอเพียง

20,000                      20,000                                                20,000                                                           

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบ และ
แกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน จํานวน 2 วัน

20,000       20,000        20,000       

83. จัดการศึกษาบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 106,300      106,300      106,300     

กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จัดซื้อตําราและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน

106,300     106,300      106,300     

84. อบรมการพัฒนาอาชีพปลูกเห็ด ในเขต
เทศบาลเขายอย

30,000                      30,000                                                30,000                                                           

กิจกรรม อบรมอาชีพเพาะเห็ดนางฟา 30,000       30,000        30,000       
3,495,700                 649,600                                              649,600                    2,846,100                                          2,846,100   รวม
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แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. บริหารงานจัดการศึกษา  สํานักงานคณบด ี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

278,720       

กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 278,720      100,000      100,000      100,000      100,000      78,720        78,720        
2. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของ
คณาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20,000         

กิจกรรม การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก

20,000        20,000        20,000        

3. การสรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง/ระยะส้ัน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย

10,000         

กิจกรรม สรางหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/ระยะสั้น
 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย

10,000        10,000        10,000        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

4. รณรงคการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของอาจารย

10,000         

กิจกรรม ใหความรูแกคณาจารยเพ่ือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

7,000         7,000         7,000         

กิจกรรม เชิดชูเกียรติอาจารยท่ีปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางท่ีดี

3,000         3,000         3,000         

5. งานอบรมเพื่อพัฒนาความรูคณาจารยดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

20,000         

กิจกรรม อบรมพัฒนาความรูคณาจารยดาน
วิศวกรรมศาสตรเทคโนโลยี

20,000        20,000        20,000        

6. การสัมมนาจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การสอนและการวิจัยของอาจารย

20,000         

กิจกรรม สัมมนาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการสอนและการวิจัยของอาจารย

20,000        20,000        20,000        

7. งานประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30,000         

กิจกรรม เปดบาน ( open house ) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000        10,000        10,000        

กิจกรรม แนะแนวการศึกษาตอในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20,000        20,000        20,000        

8. การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 10,000         

กิจกรรม การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 10,000        10,000        10,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

9. อบรมการจัดทํา e-learning และส่ือเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอื่นๆ

20,000         

กิจกรรม การอบรมการจัดทํา e-learning และสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ

20,000        20,000        20,000        

10. สัมมนาเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

30,000         

กิจกรรม การอบรมความรูเร่ืองการจัดการเรียน
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

10,000        10,000        10,000        

กิจกรรม การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 10,000        10,000        10,000        
กิจกรรม ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน 10,000        10,000        10,000        

11. เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการ 40,000         

กิจกรรม การอบรมการทําผลงานทางวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

20,000        20,000        20,000        

กิจกรรม ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 20,000        20,000        20,000        

12. รับนักศึกษาตางชาติฝกงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

35,000         

กิจกรรม คาโครงการสวนกลาง 3,500         3,500         3,500         
กิจกรรม คาเบี้ยเลี้ยง , ท่ีพัก 31,500        31,500        31,500        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

13. เครือขายความรวมมือทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

15,000         

กิจกรรม เครือขายความรวมมือทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

15,000        7,500         7,500         7,500         7,500         

14. งานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

159,400       

กิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

159,400      159,400      159,400      

15. การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
อาจารยผูสอนและส่ิงสนับสนุน

10,000         

กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
อาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุน

10,000        10,000        10,000        

16. ฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร 10,000         
กิจกรรม แสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม 10,000        10,000        10,000        

17. กีฬาดอนขังใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 30,000         

กิจกรรม กีฬาดอนขังใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

30,000        30,000        30,000        

18. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

15,000         

กิจกรรม ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ  แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

15,000        15,000        15,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

19. สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา 3,500           
กิจกรรม สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา 3,500         3,500         3,500         

20. สืบทอดประเพณีลอยกระทง 4,000           
กิจกรรม สืบทอดประเพณีลอยกระทง 4,000         4,000         4,000         

21. กีฬาสัมพันธนองพี ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000         

กิจกรรม กีฬาสัมพันธนองพ่ี  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

18,000        18,000        18,000        

22. คายอาสาพัฒนาชุมชน 20,000         
กิจกรรม คายอาสาพัฒนาชุมชน 20,000        20,000        20,000        

23. STAR OF PBRU 2,000           
กิจกรรม STAR OF PBRU 2,000         2,000         2,000         

24. ดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี 15,000         
กิจกรรม ดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี 15,000        15,000        15,000        

25. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 12,000         
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 12,000        12,000        12,000        

26. พัฒนาภาวะผูนํา  สงเสริมจริยธรรมคุณธรรม 
 สําหรับนักศึกษา

35,000         

กิจกรรม พัฒนาภาวะผูนํา  สงเสริมจริยธรรม
คุณธรรม  สําหรับนักศึกษา

35,000        35,000        35,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

27. งานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

20,000         

กิจกรรม การปรับปรุงหลักสูตรขงคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

20,000        20,000        20,000        

28. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค

50,000         

กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000        10,000        10,000        

กิจกรรม พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000        10,000        10,000        

กิจกรรม พัฒนาทักษะการนําเสนองานของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10,000        10,000        10,000        

กิจกรรม โครงการเรียนรูโครงการพระราชดําริ 10,000        10,000        10,000        
กิจกรรม พัฒนาการคิดเชิงสรางสรรค 10,000        10,000        10,000        

29. ปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมที่
เอื้ออาทรใหนักศึกษา

15,000         

กิจกรรม การอบรมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000        15,000        15,000        

30. การจัดตลาดนัดแรงงาน 30,000         
กิจกรรม การจัดงานตลาดนัดแรงงาน 30,000        30,000        30,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

31. การอบรมเรื่องการจัดทําแผนธุรกิจและการ
ลงทุนเพื่อเปนผูประกอบการ

10,000         

กิจกรรม การจัดอบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจ
และการลงทุนเพ่ือเปนผูประกอบการ

10,000        10,000        10,000        

32. จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและสถาน
ประกอบการ

10,000         

 กิจกรรม จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและสถาน
ประกอบการ

10,000        10,000        10,000        

33. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลกอาชีพ 10,000         

กิจกรรม เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลก
อาชีพ

10,000        10,000        10,000        

34. สงเสริมความสามารถดานวิชาการแกนักศึกษา 30,000         

กิจกรรม การแขงขันทักษะทางวิชาการของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20,000        20,000        20,000        

กิจกรรม การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศ

10,000        10,000        10,000        

35. ศึกษาปญหาทองถิ่น 15,000         
กิจกรรม การศึกษาปญหาทองถิ่น 15,000        15,000        15,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

36. การใหความรูคณาจารยและนักศึกษาดานสห
กิจศึกษา

10,000         

กิจกรรม อบรมใหความรูแกคณาจารยและ
นักศึกษาดานสหกิจศึกษา

10,000        10,000        10,000        

37. เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายใหความรูแก
นักศึกษาในรายวิชาพื้นฐานดานเทคโนโลยี

20,000         

กิจกรรม อบรมใหความรูแกนักศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี

20,000        20,000        20,000        

38. ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม 20,000         
กิจกรรม สื่อสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม 20,000        5,000         5,000         15,000        15,000        

39. บริหารงานกิจการนักศึกษา 15,500         
กิจกรรม บริหารซื้อวัสดุสําหรับกิจการการศึกษา 15,500        15,500        15,500        

40. พัฒนาทักษะและศักยภาพ 80,000         
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรฯ

30,000        30,000        30,000        

กิจกรรม ศึกษาดูงานหนวยงานประสบผลสําเร็จ 
จํานวน 2 แหง

50,000        50,000        50,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

41. งานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
สําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน

20,000         

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรูสําหรับ
หลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

20,000        20,000        20,000        

42. งานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
สําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

51,200         

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรูสําหรับ
หลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

51,200        51,200        51,200        

43. งานพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 164,500       

กิจกรรม พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 164,500      164,500      164,500      

44. งานพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรม
พลังงาน

20,000         

กิจกรรม พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรม
พลังงาน

20,000        20,000        20,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

45. โครงการใหความรูดานการวิจัยแกคณาจารย
และบุคลากร

12,500         

กิจกรรม การอบรมดานการวิจัยใหแกคณาจารย
และบุคลากร

12,500        12,500        12,500        

46. โครงการจัดทําวารสารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80,000         

กิจกรรม จัดพิมพวารสาร จํานวน 300 เลม 40,000        40,000        40,000        
กิจกรรม จัดพิมพวารสาร จํานวน 300 เลม 40,000        40,000        40,000        

47. ฝกอบรมการจัดทําเคก 35,000         
คาจางวิทยากร 12,600        12,600        12,600        
คาวัสดุ 18,400        18,400        18,400        
คาเชารถ 4,000         4,000         4,000         

48. การสํารวจความตองการการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในพื้นที่อําเภอ
เขายอย

150,000       

กิจกรรม สํารวจความตองการ การบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

150,000      150,000      150,000      

49. สืบสานงานศิลป ทองถิ่นเมืองเพชร 62,600         
กิจกรรม สืบสานงานศิลป ทองถิ่นเมืองเพชร 62,600        62,600        62,600        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

50. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  และ
บุคลากรสายสนับสนุน

301,000       

กิจกรรม ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ 100,000      100,000      100,000      100,000      101,000      101,000      
51. บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟา
66,780         

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        6,780         6,780         
52. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 100,000       

100,000      30,000        30,000        50,000        50,000        20,000        20,000        
53. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนโดย

วิธีปกติและการเรียนโดยใชโปรแกรม
วิเคราะหทางไฟฟาเสริมวิชาการปองกันระบบ
ไฟฟากําลัง

20,000         

3,000         3,000         3,000         
9,000         9,000         9,000         

             
5,000         5,000         5,000         
3,000         3,000         3,000         

54. ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี 30,000         

30,000        30,000        30,000        
             

1.บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

3.ทดสอบการเรียนรูท้ัง 2 แบบพรอมวิเคราะห
4. ผลทางสถิต ิ,ทํารูปเลม

1.ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพ้ืนท่ีจังหวัด

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

1.ศึกษาคนควาขอมูลการวิเคราะห
2.รวบรวมกรณีศึกษาจาก กฟฝ.และทฤษฎี
เพ่ือสรางโมเดลการทดลอง

เพชรบุรี
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

55. อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ
เทคโนโลยีกอสราง จ.เพชรบุรี 30,000         

30,000        30,000        30,000        
             

56. อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ
เทคโนโลยีกอสราง 
จ.ประจวบคีรีขันธ

30,000         

30,000        30,000        
             
             

57. ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 30,000         

30,000        30,000        30,000        
             

58. บริหารงานจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยี
กอสราง 8,700           

8,700         8,700         8,700         
             

59. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 8,800           

8,800         8,800         8,800         
             

1.อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
  ไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง
  จ.ประจวบคีรีขันธ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
  ไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง

1.ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพ้ืนท่ี
   จังหวัดประจอบคีรีขันธ

1.พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโน-
  โลยีกอสราง

1. สนับสนุนการจัดการศึกษา สาขา
   วิชาเทคโนโลยีกอสราง
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม
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แผนการใชจายงบประมาณ

60. พัฒนาความรูในระบบคุณภาพ ISO : 9000 
เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงาน 20,000         

20,000        20,000        20,000        
             
             

61. บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 55,075         

55,075        20,000        20,000        20,000        20,000        15,075        15,075        
             
             

62. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคสาขาวิชาเทคโนโลยีคอม
อิเล็กทรอนิกส

104,900       

107,900      30,000        30,000        50,000        50,000        24,900        24,900        
63. พัฒนาชุดฝก ADRIANO เพื่อการเรียนรู (งาน

สรางสรรค) 20,000         

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

2.สรางบอรด
3.ทดสอบชุดการเรียนรู

1.ออกบูธความรู ISO 9000 ในโรง
งานอุตสาหกรรม
2.ตอบปญหาชิงรางวัล

1.สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขา

1.ออกแบบ

วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็ก
ทรอนิกส

1.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

64. การฝกอบรมการสรางหุนยนต 30,000         
             

30,000        30,000        30,000        
             

65. การอบรมการสรางเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
ดวย LEGO/LOGO ดวยตัวเอง 30,000         

             
30,000        30,000        30,000        

             
66. การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม 30,000         

30,000        30,000        30,000        
             
             
             

67. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21,300         

10,000        10,000        10,000        
11,300        11,300        11,300        

1.ฝกประสบการณวิชาชีพ

1. ติดตอโรงเรียนท่ีอบรม
2. อบรม
3. ประเมินผล

1. ติดตอโรงเรียนท่ีอบรม

3.ศึกษาดูงาน

2.ศึกษาดูงาน

2. อบรม
3. ประเมินผล

1.จัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณ
2.นิเทศการฝกประสบการณและพบ
ผูประกอบการ
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

68. มาตรฐานและตัวบงช้ีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารขององคบริหารสวนทองถิ่น 20,000         

20,000        8,000         8,000         6,000         6,000         6,000         6,000         
             
             

69. เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.
เพชรบุรี ผานเครือขายอินเตอรเน็ต

30,000         

30,000        30,000        30,000        
             
             

70. สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 30,000         

30,000        30,000        30,000        
71. จัดหาวัสดุฝกใหแกนักศึกษา กศ.บป. 171,900       

30,000        30,000        30,000        
             

20,000        5,000         5,000         10,000        10,000        5,000         5,000         
             

20,000        5,000         5,000         10,000        10,000        5,000         5,000         

88,760        30,000        30,000        30,000        30,000        28,760        28,760        

อบรมการทําสื่อเพ่ือเผยแพรภูมิ
ปญญาทองถิ่นอําเภอเขายอย จังหวัด

สรางตัวมาตรฐานและตัวบงชี้เทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องคการบริหารสวนทองถิ่น

เพชรบุรี ผานเครือขาย อินเตอรเน็ต

1. สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูเยาวชน

1. โครงการศึกษาดูงาน
ภาคอุตสาหกรรม
2. จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองท่ีเก่ียวของ

   3 x 0.5"
4.จัดหาวัสดุสํานักงาน กระดาษ

เชื้อเพลิง
3.จัดหาเหล็กตันขนาด
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

13,140        10,000        10,000        3,140         3,140         
72. จัดหาวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ 46,360         

46,360        20,000        20,000        20,000        20,000        6,360         6,360         
73. เขารวมงานวิจัยเครือขาย ME NETT ป 2553

40,000         

21,000        21,000        21,000        
19,000        19,000        19,000        

 พัฒนาบุคลากร
74. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบ

และเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 32,000         

14,400        14,400        14,400        
13,500        13,500        13,500        
4,100         4,100         4,100         

75. การเพิ่มเฮดความดันของเครื่องสูบโดยใช 
Hydraulic Ram Pump

20,000         

กิจกรรม ศึกษา คนควา และออกแบบไฮดรอลิก 
แรมปม

1,000         1,000         1,000         

กิจกรรม สรางและทดสอบไฮดรอลิกแรมปม 17,000        17,000        17,000        
กิจกรรม วิเคราะหผล สรุปผลและจัดทํารายงาน 2,000         2,000         2,000         

1. คาวิทยากร
2.คาอาหารวาง
3.คาเอกสาร

2.คายานพาหนะและเบี้ยเลี้ยง จากงบ

หมึกปร้ิน ฯลฯ
5.คาซอมครุภัณฑ

1.จัดซื้อวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ

1.คาลงทะเบียน 6 คน คนละ 3,500 บาท
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

76. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูควบคุมประจํา
หมอนํ้า

72,000         

กิจกรรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผูควบคุม
ประจําหมอน้ํา รุนท่ี 14 ( 6 วัน )

72,000        72,000        72,000        

77. บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิศวกรรม
ซอฟตแวร

53,665         

กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 53,665        20,000        20,000        20,000        20,000        13,665        13,665        
78. พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
23,000         

กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 23,000        5,000         5,000         10,000        10,000        8,000         8,000         
79. แนวทางการปรับพื้นฐานของนักศึกษาใน

รายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอร
20,000         

กิจกรรม จัดการศึกษารายวิชาเครือขาย
ไมโครคอมพิวเตอร  ภาคเรียน ท่ี 2/2553

17,000        17,000        17,000        

กิจกรรม การสรุปและรายงานผลการวิจัย 3,000         3,000         3,000         
80. อบรมเยาวชนในเขตพื้นที่อําเภอเขายอย 20,000         

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000        20,000        20,000        
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งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

81. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการผลิตส่ือการเรียนการสอน

20,000         

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000        20,000        20,000        
82. อบรมการประกอบและแกไขปญหา

คอมพิวเตอรเบื้องตนตามแนวทางเศรฐกิจ
พอเพียง

20,000         

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบ 20,000        20,000        20,000        
และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน จํานวน 2 วัน

83. จัดการศึกษาบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 106,300       

กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จัดซื้อตําราและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน

106,300      30,000        30,000        30,000        30,000        46,300        46,300        

84. อบรมการพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดตาม
หลักเศรฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเขายอย

30,000         

กิจกรรม อบรมอาชีพเพาะเห็ดนางฟา 30,000        30,000        30,000        
3,495,700    215,000       908,000       1,123,000    374,600       1,083,500    1,458,100    60,000         854,600       914,600       รวม
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1 บริหารงานจัดการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-01 278,720

2 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของคณาจารย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-02 20,000

3 การสรางหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/ระยะสั้น
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-03 10,000

4 โครงการรณรงคการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-04 10,000

5 งานอบรมเพ่ือพัฒนาความรูคณาจารยดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-05 20,000

6 การสัมมนาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
สอนและการวิจัยของอาจารย

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-06 20,000

7 งานประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-07 30,000

8 การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-08 10,000
9 อบรมการจัดทํา E- LEARNING และสื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษาอื่นๆ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-09 20,000

10 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-10 30,000

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ช่ืองาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ช่ืองาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

11 โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนง
วิชาการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-11 40,000

12 โครงการรับนักศึกษาตางชาติฝกงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-11-12 35,000

13 เครือขายความรวมมือทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3-2-0301-12-13 15,000

14 โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3-2-0301-12-14 159,400

15 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
อาจารยผูสอน และสิ่งสนับสนุน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3-2-0301-12-15 10,000

16 ฝกซอมพระราชทานปริญญา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-16 10,000
17 กีฬาดอนขังใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-17 30,000
18 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

แนะแนวอาชีพ และการศึกษาตอ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-18 15,000

19 สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-19 3,500
20 สืบทอดประเพณีลอยกระทง จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-20 4,000
21 กีฬาสัมพันธนองพ่ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-21 18,000
22 คายอาสาพัฒนาชุมชน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-22 20,000
23  STAR OF PBRU จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-23 2,000
24 ดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-24 15,000
25 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-25 12,000
26 พัฒนาภาวะผูนํา  สงเสริมจริยธรรมคุณธรรม 

สําหรับนักศึกษา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-26 35,000

49



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ
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แผนงบประมาณ ผลผลิต

27 งานปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-27 20,000

28 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-28 50,000

29 โครงการปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงและ
สังคมที่เอื้ออาทรใหนักศึกษา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-29 15,000

30 การจัดตลาดนัดแรงงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-30 30,000
31 การอบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจและการลงทุน

เพ่ือเปนผูประกอบการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-31 10,000

32 โครงการจัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและสถาน
ประกอบการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-32 10,000

33 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลก
อาชีพ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-33 10,000

34 โครงการสงเสริมความสามารถดานวิชาการแก
นักศึกษา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-34 30,000

35 โครงการศึกษาปญหาทองถิ่น จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-35 15,000
36 การใหความรูคณาจารยและนักศึกษาดานสหกิจ

ศึกษา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-36 10,000

37 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกบรรยายใหความรู
นักศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-37 20,000

38 สื่อสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-38 20,000
39 บริหารงานกิจการนักศึกษา(จัดซื้อวัสดุ) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-39 15,500
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ช่ืองาน/โครงการ
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แผนงบประมาณ ผลผลิต

40 พัฒนาทักษะและศักยภาพ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-13-40 80,000
41 งานพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู

สําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-15-41 20,000

42 งานพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู
สําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิศวกรรมไฟฟา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-15-42 51,200

43 งานพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-16-43 164,500
44 งานพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมพลังงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0301-16-44 20,000

45 โครงการใหความรูดานการวิจัยแกคณาจารยและ
บุคลากร

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู   1-5-0301-21-45 12,500

46 โครงการจัดทําวารสารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู   1-5-0301-22-46 80,000

47 ฝกอบรมการจัดทําเคก บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0306-31-47 35,000
48 การสํารวจความตองการการบริการวิชาการของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในพ้ืนที่อําเภอเขายอย

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0301-31-48 150,000

49 สืบสานงานศิลป ทองถิ่นเมืองเพชร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2-4-0301-32-49 62,600
50 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และ

บุคคลากรสายสนับสนุน
บริหารและสนับสนุนการจัด

การศึกษา
การบริการและสนับสนุนการวจัดการศึกษา 1-1-0301-42-50 301,000

51 บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0302-11-51 66,780
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ช่ืองาน/โครงการ
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52 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1-2-0302-13-52 100,000

53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนโดยวิธี
ปกติและการเรียนโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทาง
ไฟฟาเสริมวิชาการปองกันระบบไฟฟากําลัง

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  1-5-0302-21-53 20,000

54 ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0302-31-54 30,000

55 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ
เทคโนโลยีกอสราง จ.เพชรบุรี

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0302-31-55 30,000

56 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ
เทคโนโลยีกอสราง จ.ประจวบคีรีขันธ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0302-31-56 30,000

57 ไฟฟานําความรูสูทองถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0302-31-57 30,000

58 บริหารงานจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีกอสราง จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0303-11-58 8,700

59 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0303-13-59 8,800

60 พัฒนาความรูในระบบคุณภาพ ISO : 9000 เพ่ือ
พัฒนาการมีสวนรวมของพนักงาน

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  1-5-0303-21-60 20,000

61 บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0304-11-61 55,075

62 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมอิเล็กทรอนิกส

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0304-13-62 104,900
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63 พัฒนาชุดฝก ADRIANO เพ่ือการเรียนรู (งาน
สรางสรรค)

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-0304-21-63 20,000

64 การฝกอบรมการสรางหุนยนต บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0304-31-64 30,000
65 การอบรมการสรางเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรดวย

 LEGO/LOGO ดวยตัวเอง
บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0304-31-65 30,000

66 การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0305-11-66 30,000

67 พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0304-13-67 21,300

68 มาตรฐานและตัวบงช้ีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององคบริหารสวนทองถิ่น

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  1-5-0305-21-68 20,000

69 เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี ผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0305-31-69 30,000

70 สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0305-31-70 30,000

71 จัดหาวัสดุฝกใหแกนักศึกษา กศ.บป. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3-2-0306-11-71 171,900
72 จัดหาวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0306-11-72 46,360
73 เขารวมงานวิจัยเครือขาย ME NETT ป 2553 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0306-13-73 40,000
74 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบและ

เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0306-13-74 32,000

75 การเพ่ิมเฮดความดันของเคร่ืองสูบโดยใช 
HYDRAULIC  RAM  PUMP

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  1-5-0306-21-75 20,000
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งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ช่ืองาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

76 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูควบคุมประจํา
หมอน้ํา

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0306-31-76 72,000

77 บริหารงานจัดการศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0307-11-77 53,665

78 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค

งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1-2-0306-13-78 23,000

79 แนวทางการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาใน
รายวิชาครือขายไมโครคอมพิวเตอร

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-52-0307-21-79 20,000

80 อบรมเยาชนในเขตพ้ืนที ่อ.เขายอย บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0307-31-80 20,000
81 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0307-31-81 20,000

82 อบรมการประกอบและแกไขปญหาคอมพิวเตอร
เบื้องตนตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0307-31-82 20,000

83 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6-2-0308-11-83 106,300

84 อบรมการพัฒนาอาชีพปลูกเห็ด ในเขตเทศบาล
เขายอย

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0306-31-84 30,000

649,600.00      2,846,100.00   
3,495,700.00   

รวม
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนบริหารงานจัดการศึกษาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ü ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 19
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 1.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.1

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมรวมทั้งให
การบริหารจัดการของคณะดําเนินไปตามแผน  สามารถตรวจสอบได  และสามารถผลักดันใหคณะเขาไปสูระดับสากลได

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดซ้ือวัสด ุ อุปกรณ  ในการบริหารจัดการของคณะอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหอาจารย  

และนักศึกษา

5.1 กิจกรรม ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานคณบดี
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ 1-2-0301-11-01 

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

-นักศึกษาไมนอยกวา

ประมาณที่ไดรับการ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 100,000   100,000  78,720    

                100,000                   100,000                   78,720     
100,000                       100,000                      78,720                        

278,720                                                                                                   รวม

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)ชื่อกิจกรรม

 ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานคณบดี
278,720                      278,720                       

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 278,720           

งบประมาณรวม

278,720                   278,720                  

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

คาเปาหมาย
1.  อาจารยและนักศึกษาไดรับบริการอยางท่ัวถึง - อาจารยไมนอยกวา

จัดสรร

2.  จํานวนวัสดุ  อุปกรณ  
รอยละ  60
- มีการจัดซ้ือวัสด ุ
อุปกรณ  ตามงบ

เงินรายได

 ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานคณบดี

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                   รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

รอยละ  80

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

215,000   คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน  120,000  บาท
-  วัสดุงานบานงานครัว  30,000  บาท

-  คาจัดทําเอกสารรายงานประจําป      10,000  บาท
-  คาซ้ือตนไม  10,000  บาท
- คาซ้ือหนังสือ  20,000  บาท

63,720     คาใชสอย
-  คาบํารุงรักษาลิฟท 6 งวดx2,500บาทเปนเงิน15,000 บาท
-  คาซอมครุภัณฑ  48,720  บาท

งบรายจาย
1.จัดซ้ือวัสด ุ อุปกรณ  เพื่อใหบริการแกอาจารยและนักศึกษา  (สํานักงานคณบดี)

278,720                      
เงินรายได

งบดําเนินงาน

ผูเสนอโครงการ

(นางทานตะวัน  เสือสอาด)
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี

รายละเอียดคาใชจาย

-  วัสดุคอมพิวเตอร  25,000  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานคณบดี

งบแผนดิน
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1. ชื่องาน/โครงการ เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของคณาจารย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.3.1

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน  อาจารยผูสอนจําเปนที่จะตองมีความรูความสามารถ  และมีความเขาใจอยาง
ลึกซ้ึงในศาสตรที่ทําการสอน  ดังน้ัน  การพัฒนาความรูคณาจารยดวยการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญ  ปญหาอยาง
หน่ึงที่สําคัญในการสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศน้ัน  คือ  ภาษาอังกฤษ  ดังน้ัน  การเตรียม
ความพรอมดวยการสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการเรียนในระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญ

4. วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษใหกับคณาจารยที่สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

5.1 กิจกรรม จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-02

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000       

                                                                                20,000        
 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ

รวม                                                                        20,000                           
20,000                                                                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 20,000                     20,000                      
รวม 20,000                                                            20,000                           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนคณาจารยที่ผานการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 2 คน
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการอบรม

12,600 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 3 ชั่วโมง
 x 600 บาท x 7 คร้ัง  เปนเงิน  12,600 บาท

5,650 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม  
เปนเงิน  5,650 บาท

1,750 คาใชสอย
3. คาอาหารวาง จํานวน 10 คน x 1 มื้อ x 25 บาท x 7 คร้ัง
เปนเงิน  1,750 บาท

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

งบดําเนินงาน 20,000

3. ดําเนินงานกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. แจงคณาจารยในคณะทราบ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง/ระยะสั้นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.6
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาน้ัน  ควรมีทางเลือกในการศึกษาที่หลากหลาย  ทั้งตอศิษยปจจุบัน  ศิษยเกา  และ
บุคลากรในทองถ่ิน  การสรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองหรือหลักสูตรระยะสั้นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย
จึงมีความสําคัญ

4. วัตถุประสงค
เพื่อสรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง / ระยะสั้น  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย

5.1 กิจกรรม สรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง/ระยะสั้น
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-03

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    

                                                10,000                                     
 สรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืง/ระยะสั้น

รวม                                     10,000                                                           
10,000

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 สรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืง/ระยะสั้น 10,000 10,000                   
รวม 10,000                                    10,000                        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนรายวิชาการศึกษาตอเน่ือง/ระยะสั้นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผานเครือขาย 4 รายวิชา

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 10,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000 คาใชสอย
   คาจางจัดทําหลักสูตรผานเครือขาย
   เปนเงิน 10,000 บาท

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 10,000

2. ประชุมสรุปความคิดเห็น  รูปแบบการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. แจงคณาจารย/สาขาวิชาทราบ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สรางหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง/ระยะสั้น



65

1. ชื่องาน/โครงการ รณรงคการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน  การสงเสริมใหคณาจารยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งการ
สนับสนุนการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยที่ปรึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ด ี และอาจารยที่มีสวนในการพัฒนา
นักศึกษาใหสามารถผลิตผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะได เปนสิ่งสําคัญ

4. วัตถุประสงค
เพื่อรณรงคการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยและสงเสริมขวัญและกําลังใจแกอาจารยที่ประพฤติปฏิบัติตนเปน

ตัวอยางที่ดี

5.1 กิจกรรม ใหความรูแกคณาจารยเพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.2 กิจกรรม เชิดชูเกียรติอาจารยที่ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-04

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 8,500      

2. 1,500      
                                                                                10,000     

                                   10,000                        
10,000                                                                                                     

 กิจกรรมใหความรูแกคณาจารยเพื่อปฏิบัติตามจรรยา-
 บรรณวิชาชีพ
 กิจกรรมเชิดชูเกียรติอาจารยที่ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

รวม                                     

รวม 10,000                                                            10,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 กิจกรรมเชิดชูเกียรติอาจารยที่ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี 1,500                      1,500                     

 กิจกรรมใหความรูแกคณาจารยเพื่อปฏิบัติตามจรรยา- 8,500                      8,500                     
 บรรณวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนคร้ังในการใหความรูแกอาจารยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 คร้ัง
2. จํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 คน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 10,000               
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ดําเนินงานกิจกรรม

คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง 
x 600 บาท เปนเงิน  4,200 บาท
คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  900 บาท

คาใชสอย
4. คาอาหาร จํานวน 20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน 1,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ

ผูเสนอโครงการ

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

1. คาจางจัดทําโลรางวัล  เปนเงิน  1,500 บาท

2. จัดพิธีมอบรางวัล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 1,500                          

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

เชิดชูเกียรติอาจารยที่ปฏิบัตินเปนตัวอยางที่ดี

1. แจงคณาจารยทราบ

3. คาของที่ระลึกวิทยากร   เปนเงิน  400 บาท

1,300

3,000

งบดําเนินงาน 8,500

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานที ่ และเอกสาร

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

4,200

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ใหความรูแกคณาจารยเพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. แจงคณาจารยทราบ

1,500
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาความรูคณาจารยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

เน่ืองจากความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  การใหความรูแกคณาจารยในเร่ือง
ความรูที่ทันสมัยและมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรูคณาจารยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

5.1 กิจกรรม อบรมพัฒนาความรูคณาจารยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-05

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     

                20,000                                                                     

 กิจกรรมอบรมพัฒนาความรูคณาจารยดานวิศวกรรม-
 ศาสตรและเทคโนโลยี

รวม 20,000                                                                                               
20,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 ศาสตรและเทคโนโลยี
รวม 20,000                                                            20,000                        

 อบรมพัฒนาความรูคณาจารยดานวิศวกรรม- 20,000                     20,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนคร้ังในการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยดานวิชาการ 2 คร้ัง
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ดําเนินงานกิจกรรม

คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง 
 x 600 บาท x 2 คร้ัง เปนเงิน 8,400 บาท
คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  4,800 บาท
3. คาของที่ระลึกวิทยากร  เปนเงิน 800 บาท
คาใชสอย
4. คาอาหารจํานวน 20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท x 2 คร้ัง
เปนเงิน 4,000 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 2 คร้ัง
เปนเงิน 2,000 บาท

6,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

5,600

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000                        

8,400

1. แจงคณาจารยทราบ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมพัฒนาความรูคณาจารยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
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1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยของอาจารย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารยภายในคณะน้ัน  จําเปนจะตองมีการจัดการความรูและแลกเปล่ียนการ
เรียนรูระหวางกัน  เพื่อเปนการนําความรูภายใน ( Tacit knowledge ) ออกมาเปนความรูภายนอก ( Explicit knowledge ) ใหได

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดการองคความรูดานการสอนและการวิจัยของคณาจารยภายในคณะ  ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู

5.1 กิจกรรม สัมมนาจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยของอาจารย
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-06

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

                                                20,000                                     

 กิจกรรมสัมมนาจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
 สอนและการวิจัยของอาจารย

รวม                                     20,000                                                           
20,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 สอนและการวิจัยของอาจารย
รวม 20,000                                                            20,000                        

 กิจกรรมสัมมนาจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการ 20,000                     20,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนคร้ังในการจัดการความรู  เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย 1 คร้ัง
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ดําเนินงานกิจกรรม

คาตอบแทน
1. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน x 7 ชั่วโมง
 x 600 บาท  เปนเงิน 8,400 บาท
คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  5,000 บาท
3. คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  3,600 บาท
คาใชสอย
4. คาอาหาร จํานวน 20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน  1,000 บาท

3,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

8,600

2. ติดตอผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000

8,400

1. แจงคณาจารยทราบ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สัมมนาจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยของอาจารย
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  -

เน่ืองจากนักศึกษาที่เขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนใหญน้ันเปนนักศึกษาที่มาจากกลุมเปาหมายที่มีลักษณะ
เฉพาะ  ดังน้ันการประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตอใหตรงกับกลุมเปาหมายของคณะจึงเปนสิ่งสําคัญ

4. วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตอของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.1 กิจกรรม เปดบาน ( open house ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.2 กิจกรรม แนะแนวการศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-07

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละ 10จํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2554 เพิ่มข้ึนจากป 2553
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 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    

2. 20,000     

                20,000                     10,000                                     
10,000                                                           

30,000                                                                                                     

 กิจกรรมเปดบาน ( open house )
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอในคณะเทคโนโลยี-
 อุตสาหกรรม

รวม 20,000                         

รวม 30,000                                                            30,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 อุตสาหกรรม

 กิจกรรมเปดบาน ( open house ) 10,000                     10,000                   
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอในคณะเทคโนโลยี- 20,000                     20,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย
1. คาอาหารวาง จํานวน 100 คน x 1 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
2. คาอาหาร จํานวน 100 คน x 1 มื้อ x 50 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
3.คาวัสดุ   เปนเงิน 2,500 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

2,500

งบดําเนินงาน 10,000

2. ประชาสัมพันธใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทราบ
3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

7,500

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
เปดบาน ( open house ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงคณาจารยทราบ  ประชุมสรุปรูปแบบการจัดงาน
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ประชุมสรุปแนวทางการออกแนะแนว  กําหนดโรงเรียนเปาหมาย

คาใชสอย
1. คาเบี้ยเล้ียง จํานวน 5 คน x 210 บาท x 5 คร้ัง  
เปนเงิน  5,250 บาท
คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสารแผนพับแนะนําคณะเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม  เปนเงิน  9,750 บาท
3. คานํ้ามันรถ จํานวน 1,000 บาท x 5 คร้ัง
เปนเงิน  5,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

14,750

แนะแนวการศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงใหแตละสาขาวิชาทราบ  และสงตัวแทนสาขาในการออกแนะแนว

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

5,250
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 14.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  - 

จากการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดการเรียนการสอนมาอยางยาวนานและมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเปนจํานวนมาก
การรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  เพื่อเปนแหลงขอมูลที่จะเปนประโยชนตอคณะในดานอื่นๆตอไปน้ัน จึงมีความสําคัญ

4. วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมขอมูลศิษยเกาของคณะของคณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม  จัดเก็บในระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

5.1 กิจกรรม การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-08

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     

                10,000                                                                     
 กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา

รวม 10,000                                                                                               
10,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 10,000                     10,000                   
รวม 10,000                                                            10,000                        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ระดับความพึงพอใจของศิษยเกาตอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับ มาก

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 10,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอผูจัดทําฐานขอมูล

คาวัสดุ
1. คาจางจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาคณะเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม  เปนเงิน  10,000 บาท

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 10,000
10,000

1. รวบรวมขอมูลศิษยเกาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ดําเนินงาน
4. ปะเมินผลงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการจัดทํา e-learning และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.6
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน  จําเปนตองมีทางเลือกในการศึกษาที่หลากหลาย  และเปดชองทางในการ
ศึกษาใหมากข้ึน  ซ่ึงการใชสื่อการสอนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเปนทางเลือกหน่ึงที่สําคัญ  นอกจากน้ีแลว  ผลกระทบจากการ
เปดเสรีทางการคาของอาเซียนทําใหการแขงขันทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงข้ึน  ซ่ึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
สามารถรองรับการแขงขันน้ีไดดวยการใชสื่อการศึกษาผานระบบเครือขายใหมากข้ึนน่ันเอง

4. วัตถุประสงค
เพื่อใหความรูแกคณาจารยในการจัดทํา e-learning และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ

5.1 กิจกรรม การอบรมการจัดทํา e-learning และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-09

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

                                                20,000                                     

 กิจกรรมการอบรมการจัดทํา e-learning และสื่อเทคโน-
 โลยีทางการศึกษาอื่นๆ

รวม                                     20,000                                                           
20,000                                                                                                     

รวม 20,000                                                            20,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 กิจกรรมการอบรมการจัดทํา e-learning และสื่อเทคโน- 20,000                     20,000                   
 โลยีทางการศึกษาอื่นๆ

จํานวนคณาจารยทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของอาจารยที่มีการจัดทํา e-learning และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาในรายวิชาที่สอนตอ รอยละ 75
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการอบรม

คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง
 x 600 บาท x 2 วัน  เปนเงิน  8,400 บาท

5,600 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
เปนเงิน 5,600 บาท

6,000 คาใชสอย
3. คาอาหาร จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน  4,000 บาท

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

4. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 4 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000

8,400

1. แจงคณาจารยในคณะทราบ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอบรมการจัดทํา e-learning และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ
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1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.6
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.1

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน  การสรางความรูความเขาใจใหกับคณาจารยในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนน้ัน  มีความสําคัญ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความรูใหกับคณาจารยในดานการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

5.1 กิจกรรม การอบรมความรูเร่ืองการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.2 กิจกรรม การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
5.3 กิจกรรม ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-10

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     

2. 10,000     
3. 10,000     

                30,000                                                                     
                                                                      

30,000                                                                                                     

 กิจกรรมการอบรมความรูเร่ืงการจัดการเรียนสอน  แบบ
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 กิจกรรมการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
 ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน

รวม 30,000                         

รวม 30,000                                                            30,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 กิจกรรมการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 10,000                     10,000                   
 ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน 10,000                     10,000                   

 กิจกรรมการอบรมความรูเร่ืงการจัดการเรียนสอน  แบบ 10,000                     10,000                   
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของอาจารยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญตอจํานวนคณาจารยทั้งหมด รอยละ 75
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการอบรม

4,200 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง 
 x 600 บาท เปนเงิน  4,200 บาท

2,800 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน  2,800 บาท

3,000 คาใชสอย
3. คาอาหาร จํานวน 20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท
4. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน  1,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

งบดําเนินงาน 10,000

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอบรมความรูเร่ืองการจัดการเรียนการสอน  แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. แจงคณาจารยในคณะทราบ
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการอบรม

4,200 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง 
 x 600 บาท เปนเงิน  4,200 บาท

2,800 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน  2,800 บาท

3,000 คาใชสอย
3. คาอาหาร จํานวน 20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท
4. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน  1,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000 คาวัสดุ

10 คน x 1,000 บาท  เปนเงิน  10,000 บาท

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 10,000

1. คาจางจัดทําเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน 

ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน

1. แจงคณาจารยในคณะทราบ
2. สงผลงานเพื่อพิจารณา
3. พิจารณาผลงานเพื่อใหทุนสนับสนุน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

งบดําเนินงาน 10,000

การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน

1. แจงคณาจารยในคณะทราบ

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.3

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน  อาจารยผูสอนจําเปนที่จะตองมีความรูความสามารถ  และมีความชํานาญใน
วิชาที่สอนอยางลึกซ้ึง  การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยดวยการสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการจึงมีความสําคัญ
ซ่ึงควรมีการใหความรูแกคณาจารยในเร่ืองการจัดทําผลงานดังกลาว  รวมกับสนับสนุนเงินทุนในการทําผลงาน

4. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนคณาจารยในการทําผลงานวิชาการ

5.1 กิจกรรม การอบรมการทําผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
5.2 กิจกรรม ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-11

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     

2. 20,000     
                40,000                                                                       

                                                                        
40,000                                                                                                       

 กิจกรรมการอบรมการทําผลงานทางวิชาการทาง
 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
 ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ

รวม 40,000                         

รวม 40,000                                                            40,000                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 20,000                     20,000                     

 กิจกรรมการอบรมการทําผลงานทางวิชาการทาง 20,000                     20,000                     
 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 40,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนคณาจารยที่สงผลงานทางวิชาการ 2 คน
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการอบรม

8,400 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง
 x 600 บาท x 2 วัน  เปนเงิน  8,400 บาท

6,600 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
เปนเงิน  6,600 บาท

5,000 คาใชสอย
3. คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คืน x 1,000 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท
4. คาอาหาร จํานวน 10 คน x 2 มื้อ x 100 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000 คาวัสดุ

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

2 คน x 10,000 บาท  เปนเงิน  20,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000

1. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ

ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ

1. แจงคณาจารยในคณะทราบ
2. สงผลงานเพื่อพิจารณา
3. พิจารณาผลงานที่มีความพรอมและใหทุนสนับสนุน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เปนเงิน  1,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

เปนเงิน  2,000 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 10 คน x 4 มื้อ x 25 บาท

งบดําเนินงาน 20,000

3. ดําเนินงานกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การอบรมการทําผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

1. แจงคณาจารยในคณะทราบ
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการรับนักศึกษาตางชาติฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ü ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 1.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลไดเปนศูนยบริการวิชาการ IAESTE Thailand รับนักศึกษาตางชาติ ฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในปน้ีสาขาวิชาไดรับนักศึกษาจากประเทศซีเรีย 1 คน เพื่อเปนการสงเสริมการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา และเปน
การบริการวิชาการในระดับประเทศ   

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเสริมสรางการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   
4.2 เพื่อเปนการบริการวิชาการในระดับตางประเทศ  

5.1 กิจกรรม    แลกเปล่ียนนักศึกษาฝกงานตามโครงการ IAESTE
5.2 กิจกรรม    ใหทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปล่ียน

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-11-12

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 3,500      
2. 31,500     

                35,000                                                                     

 แลกเปล่ียนนักศึกษาฝกงานตามโครงการ IAESTE
 ใหทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปล่ียน

รวม 35,000                                                                                               
35,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 ใหทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปล่ียน 31,500                     31,500                   
รวม 35,000                                                            35,000                        

 แลกเปล่ียนนักศึกษาฝกงานตามโครงการ IAESTE 3,500                      3,500                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. รับนักศึกษาตางชาติ 1  คน

35,000             



92

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินการ 3,500
3,500 คาใชสอย

1. คาสนับสนุนโครงการ IAESTE 3,500      

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินการ 31,500
31,500 คาใชสอย

1. คาเบี้ยเล้ียง และคาที่พักนักศึกษาตางชาติ 31,500    

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยอุทัย ผองรัศมี)
ตําแหนง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.ติดตอโครงการ IAESTE Thailand
2.ดําเนินการรับนักศึกษา 
3.รับนักศึกษาเขาปฏิบัติการฝก   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ใหทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปล่ียน

1.ใหทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปล่ียน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

แลกเปล่ียนนักศึกษาฝกงานตามโครงการ IAESTE
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ สรางเสริมเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ü ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. มิติที่  2   มิติดานคุณภาพ   
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 3.2  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาหลักสูตร วทบ. และหลักสูตร วศ.บ. จําเปนที่จะตองมีการสงเสริมให
นักศึกษามีองคความรูเพิ่มข้ึนในทุกดาน  ทั้งการอบรม และปฏิบัติงาน  ดังน้ันคณะจึงใหมีโครงการน้ีข้ึนเพื่อเปนสรางเครือขาย
งานประกันคุณภาพการศึกษาในแตมหาวิทยาลัยในการแลกศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือนําไปใชในการบูรณาการการศึกษา 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาใหมีความรูสูงข้ึน  ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมใหลุลวงไปไดดวยด ี อีกทั้งทําใหบัณฑิตในแตละ
มีคุณภาพสูงข้ึน

4. วัตถุประสงค
4.1เพื่อสงเสริมและพัฒนาความเปนผูนําใหกับนักศึกษา
4.2 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาใหเกิดการพัฒนาในการทํางาน  และการเรียน  
4.3 เพื่อเปนการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในแตละภูมิภาค
4.4 เพื่อที่สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนได

5.1 กิจกรรม จัดต้ังเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม               
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 3-2-0301-12-13

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง   และมีประสิทธิภาพ  ทําใหคณะฯเปนท่ียอมรับมากข้ึน                

 บาท
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 7,500      7,500      

                7,500                       7,500                                       

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามเกณฑ นศ. 50 คน
ของตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพการศึกษา

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 15,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

 เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม

7,500                                                             
15,000                                                                                                     

15,000                    เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 15,000                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

รวม 7,500                           

รวม 15,000                                                            

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 15,000
9,200คาตอบแทน

 คาวิทยากร  1200  จํานวน 3 ชม
3,800      คาใชสอย

 คาอาหารวาง และอาหาร  จํานวน 2 ม้ือ 3,800
2,000      คาวัสดุ

 คาจัดทําเอกสาร 1,000
 คาจัดบูท 1,000
ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

จัดต้ังเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม   
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

ผูเสนอโครงการ

คาเดินทางนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  8,000

(อาจารยสุขุม  หลานไทย)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรสนับสนุน

3.จัดกิจกรรม WORK SHOP  ดานศิลปวัฒนธรรม และการบูรณาทางการศึกษา

สงเสริมการผลิตบัณฑิต

1.จัดอบรมใหความรูเร่ืองงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ

4. จัดกิจกรรมพานักศึกษาที่เขารวมโครงการศึกษาดูงานชางสิบหมูของ จ.เพชรบุรี
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 7.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 9.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 6.1

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน  ตองมีการทวนสอบการดําเนินงาน  ดังน้ันการประกันคุณภาพการ
ศึกษา  จึงมีความสําคัญ

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.1 กิจกรรม ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 3-2-0301-12-14

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 159,400  

                                                                                159,400   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ระดับความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ระดับดีมาก

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 159,400           

 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยี 159,400                   159,400                  

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

159,400                      รวม 159,400                                                          

 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยี

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)ชื่อกิจกรรม

159,400                                                                                                   
รวม                                                                        159,400                      
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

76,800     คาวัสดุ
คาจางจัดทําเอกสารอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนยีอุตสาหกรรม 100ชุดxชุดละ200บาท
  เปนเงิน  20,000 บาท
คาจางทําเอกสาร SAR ป 53 50ชุดxชุดละ300บาท
 เปนเงิน 15,000 บาท
คาจางพิมพเอกสาร 1000หนาxหนาละ10บาท
เปนเงิน 10,000 บาท
4.คาวัสดุ  เปนเงิน  31,800 บาท

25,000     คาใชสอย

คาอาหารวาง100คนxคนละ25บาทx2วันเปนเงิน5,000บาท
57,600     คาตอบแทน

คาวิทยากร ชม.ละ800บาทx6ชม.=9,600 บาทx 6สาขาวิชา
เปนเงิน 57,600 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงคณาจารย/สาขาวิชาทราบ
2. ประชุมสรุปความคิดเห็น

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

3. ดําเนินงานกิจกรรม

( ผูชวยศาสตราจารยอุทัย   ผองรัศม ี)
ตําแหนง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบดําเนินงาน 159,400                      

คาอาหาร100คนx100บาทx2วัน เปนเงิน20,000บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 9.1 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 6.1

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพน้ัน  ตองมีการทวนสอบการดําเนินงาน  การสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตออาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุนในทุกรายวิชา  จะทําใหสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน

4. วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุน

5.1 กิจกรรม  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุน
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ 3-2-0301-12-15

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    

                                                                                10,000     
 สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนและ

รวม                                                                        10,000                        
10,000

รวม 10,000                                                            10,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนและ 10,000                     10,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 10,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินเฉล่ีย

3.51
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000 คาวัสดุ
1. คาจางจัดทําเอกสารแบบสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตออาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุน 

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

เปนเงิน 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 10,000

1. แจงคณาจารย/สาขาวิชาทราบ  เพื่อแจงใหนักศึกษาทราบ
2. สํารวจความคิดเห็น
3. ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุน
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอท่ี 2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอท่ี 3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอท่ี 1

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งกําหนดกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู  อยางนอยไว  5  ดาน  คือ
คุณธรรมจริยธรรม  ทักษะความรู  ทักษะปญญา  ทักษะดานภาษา  และมนุษยสัมพันธตอผูอื่น  และทักษะทางดานเทคโนโลยีสาร-
สนเทศ  เพ่ือเปนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาว  ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคขึ้น  เพ่ือผลิตบัณฑิตคณะเทคโน-
โลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม

4. วัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

5.1 กิจกรรม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม
5.2 กิจกรรม แขงขันกีฬาระหวางคณะดอนขังใหญเกมส
5.3 กิจกรรม ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
5.4 กิจกรรม สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา
5.5 กิจกรรม สืบทอดประเพณีลอยกระทง

5.8 กิจกรรม ประกวด STAR OF PBRU
5.9 กิจกรรม จัดดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี
5.10 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
5.11 กิจกรรม จัดอบรมภาวะผูนํา สงเสริมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
5.12 กิจกรรม สื่อสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม
5.13 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสําหรับกิจการนักศึกษา

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ (รวม)

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

5.6 กิจกรรม กีฬาสัมพันธนองพ่ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.7 กิจกรรม จัดคายอาสาพัฒนาชุมชน



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

จํานวนคร้ังในการใหความรูแกนักศึกษา  ในป  2554 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสงเสริมคุณลักษณะ 13 คร้ัง
บัณฑิตท่ีพึงประสงค

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 200,000            

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

 กิจกรรม จัดคายอาสาพัฒนาชุมชน 20,000                  20,000                  
 กิจกรรม ประกวด STAR OF PBRU
 กิจกรรม จัดดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี 15,000                  15,000                  

3,500                    
 กิจกรรม สืบทอดประเพณีลอยกระทง 4,000                    4,000                    
  กิจกรรม กีฬาสัมพันธนองพ่ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,000                  18,000                  

3,500                    

15,500                  
200,000                    200,000                    รวม                                 

 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
 กิจกรรม จัดอบรมภาวะผูนํา สงเสริมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา

35,000                  35,000                  
 กิจกรรม สื่อสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม 20,000                  20,000                  

12,000                  12,000                  

  กิจกรรม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม 10,000                  10,000                  
 กิจกรรม แขงขันกีฬาระหวางคณะดอนขังใหญเกมส 30,000                  30,000                  

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 กิจกรรม ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 15,000                  15,000                  
 แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
 กิจกรรม สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา

2,000                    2,000                    

 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสําหรับกิจการนักศึกษา 15,500                  



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000   
2. 30,000   
3. 15,000   

4. 3,500     
5. 4,000     
6. 18,000   
7. 20,000   
8. 2,000     
9. 15,000   

10. 12,000   
11. 35,000   
12. 5,000     15,000   
13. 15,500   

              61,500                  72,000                  66,500    

9.1 กิจกรรม 
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-16

 แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทําของท่ีระลึก
2. จัดซุมแสดงความยินดี
3. เลี้ยงเคร่ืองด่ืม
งบรายจาย
งบดําเนินงาน 10,000

5,000 คาวัสดุ

5,000     คาใชสอย
 จางจัดซุมแสดงความยินดี
 เลี้ยงเคร่ืองด่ืมบัณฑิต จํานวน 100 คน

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 กิจกรรม แขงขันกีฬาระหวางคณะดอนขังใหญเกมส

 แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

  กิจกรรม กีฬาสัมพันธนองพ่ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 กิจกรรม จัดดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี
 กิจกรรม ประกวด STAR OF PBRU

 กิจกรรม สืบทอดประเพณีลอยกระทง

 กิจกรรม จัดคายอาสาพัฒนาชุมชน

 กิจกรรม ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

 กิจกรรม สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา

  กิจกรรม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

72,000                      66,500                      
200,000                                                                                          

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
แสดงความยินดีแดบัณฑิตใหม

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
 กิจกรรม จัดอบรมภาวะผูนํา สงเสริมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา กิจกรรม สื่อสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม
 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสําหรับกิจการนักศึกษา

รวม 61,500                      

จัดทําของท่ีระลึก 



9.2    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-17

 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 30,000
30,000 คาใชสอย

คาอาหาร 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท เปนเงิน 20,000 บาท

9.3    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-18

 แนวทางการดําเนินงาน

3. จัดทําแฟมเอกสาร

15,000    
1,200     คาตอบแทน

8,300  คาวัสดุ
คาจัดทําเอกสารประกอบการ อบรม จํานวน 100 ชุด  
คาแฟมเอกสาร จํานวน 100 ชุด

5,500     คาใชสอย

คาอาหารกลางวัน  

งบดําเนินงาน

2. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 ชุด

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 เชิญวิทยากรมาบรรยาย จํานวน 3 ชม.

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ แนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

1. เชิญวิทยากรมาบรรยาย

กีฬาดอนขังใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1 จัดตกแตงแสตนเชียร
2 จัดนักศึกษาขึ้นแสตนเชียรกีฬา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาจางจัดตกแตงแสตนเชียร  10,000 บาท

4. เลี้ยงอาหารวาง ผูเขารับการอบรมจํานวน 1 มื้อ
5. เลี้ยงอาหารเท่ียง 1 มื้อ

คาอาหารวาง 



9.4    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-19

 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 3,500
3,500 คาวัสดุ

คาสังฆทาน 
วัสดุตกแตงเทียน  

9.5    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-20

 แนวทางการดําเนินงาน

2. เชาชุดนางนพมาศ

งบดําเนินงาน 4,000
คาใชสอย

2.คาจางแตงหนาทําผมนางนพมาศ 
1,000     คาวัสดุ

1.วัสดุทํากระทง 

รายละเอียดคาใชจาย

ซื้อตนเทียน 

คาน้ํามัน 500 บาท

สืบทอดประเพณีแหเทียนพรรษา

1. ซื้อเทียนพรรษา
2. จัดตกแตงเทียนพรรษา

งบรายจาย เงินรายไดงบแผนดิน

1.คาเชาชุดนางนพมาศ 1 ชุด

สืบทอดประเพณีลอยกระทง

1. คัดตัวแทนนักศึกษาหญิงสงเขาประกวดนางนพมาศ

3,000

งบรายจาย เงินรายได
3. แตงหนาทําผม ตัวแทนผูเขาประกวด

งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย



9.6    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-21

 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 18,000
1,000 คาวัสดุ

17,000   คาใชสอย
โตะจีน 16,000
เคร่ืองดื่มและขนม 1,000

9.7    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-22

 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 20,000
5,000 คาวัสดุ

15,000   คาใชสอย
  คารถ  5,000  
  คาอาหาร จํานวน 6 ม้ือ 10,000

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อุปกรณทํากิจกรรม 1,000

1.ลงสํารวจพ้ืนท่ี

 อุปกรณในการจัดกิจกรรม  5,000

กีฬาสัมพันธนองพ่ี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.จัดงานเลี้ยงสังสรรค
2. จัดซื้ออุปกรณในทํากิจกรรม
3. จัดการแขงกีฬาระหวางรุนพ่ีและรุน ทุกสาขาวิชา  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย

คายอาสาพัฒนาชุมชน

2.จัดซื้ออุปกรณในทํากิจกรรม
3.จัดเลี้ยงอาหารนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

งบรายจาย เงินรายได



9.8    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-23

 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 2,000
2,000 คาใชสอย

แตงหนาทําผม  1,000

9.9    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-24

 แนวทางการดําเนินงาน

2.จัดแสดงดนตรีใหชม

งบดําเนินงาน 15,000
10,000 คาใชสอย

5,000  คาวัสดุ
อุปกรณจัดบูท  5,000

เชาชุดการแสดง  1,000

2.จัดซื้ออุปกรณในทําโชวความสามารถพิเศษ 
1.จัดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมการประกวด

 ประกวด STAR OF PBRU

3.จัดชางมาแตงหนาทําผมผูเขาประกวด  
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 ดนตรีสรางสรรคคนวัยมันสุขภาพดี

รายละเอียดคาใชจายงบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

3.จัดบูทใหความรูเร่ืองยาเสพติด

1.จัดบูทตรวจสุขภาพ



9.10    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-25

 แนวทางการดําเนินงาน

2.  จัดการปฐมนิเทศ แนะนําอาจารย และคณะฯใหนักศึกษาใหมทราบ

งบดําเนินงาน 12,000
8,750 คาวัสดุ

ซุมกิจกรรม  500
คูมือนักศึกษา 7,500

3,250 คาใชสอย
อาหารวาง 2,250
อาหารกลางวัน STAFF  500
เคร่ืองด่ืม 500

9.11    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-26

 แนวทางการดําเนินงาน

2.  จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ

งบดําเนินงาน 35,000
1,200 คาตอบแทน

1,500 คาวัสดุ
คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม 1,500

32,300 คาใชสอย
 อาหารวาง  9,000
 อาหาร 20,000
คาน้ํา 300

งบรายจาย เงินรายได

อุปกรณสํานักงาน  750

คาวิทยากร  1,200

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

1.  จัดซุมรับนักศึกษาใหม

3.  จัดกิจกรรมฐานตอนรับนองใหม
4.  จัดทําแฟมเอกสารพรอมคูมือแจกนักศึกษาใหม

งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย

คาเชารถ  3,000

งบรายจาย เงินรายไดงบแผนดิน

3. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
4. จัดกิจกรรมปลูกปาตามแนวพระราชดําริ

1.  จัดอบรมการเปนผูนํา

จัดอบรมภาวะผูนํา สงเสริมจริยธรรมคุณธรรม สําหรับนักศึกษา



9.12    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-38

 แนวทางการดําเนินงาน

3  จัดประชาสัมพันธเชิญรวมงานชุมนุมศิษยเกา  มีสัมมนาเสวนาศิษยเกา  จัดงานเลี้ยงสังสรรค

งบดําเนินงาน 20,000

เฟส 2 - เอกสารประชาสัมพันธ  5000
10,000   คาอาหาร 4,000

วงดนตรี 6,000

9.13    กิจกรรม
แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-39

 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 15,500

- ไมคลอย 1 ชุด แบบไวเลท 1,500 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน    10,000  บาท

สงเสริมการผลิตบัณฑิต

งบรายจาย เงินรายได

คาวัสดุ

สื่อสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม

(อาจารยสุขุม  หลานไทย )

คาวัสดุ 15,500                   

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรสนับสนุน

ผูเสนอโครงการ

บริหารซื้อวัสดุสําหรับกิจการการศึกษา

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือใชกิจการนักศึกษา  
งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย

- วัสดุคอมพิวเตอร 4,000 บาท

10,000                   เฟส 1 - เอกสารประชาสัมพันธ  5000

คาใชสอย

1. แบงงานออกเปน 2 ระยะ  
2. ประชาสัมพันธขาว และขอมูลคณะฯ ใหแกศิษยเกา 1 ป 2 คร้ัง

งบรายจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.1.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

เพื่อใหหลักสูตรที่จะเปดรับนักศึกษาขงคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง-
ชาติ พ.ศ.2552 ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทางคณะจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรข้ึน เพื่อดําเนินการใหหลักสูตรของ
เปนไปตามมาตรฐาน

4. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5.1 กิจกรรม การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-27

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     

                                                                                20,000      

 กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี
 อุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

รวม                                                                        20,000                         
20,000                                                                                                       

รวม 20,000                                                            20,000                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

 กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี 20,000                     20,000                     
 อุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลักสูตร
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9.1    กิจกรรม
อุดมศึกษาแหงชาติ

 แนวทางการดําเนินงาน

2. สาขาวิชาจัดทําหลักสูตร

12,600 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน x 7 ชั่วโมง
 x 600 บาท  เปนเงิน  12,600 บาท

5,150 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  4,750 บาท
3. คาของที่ระลึกวิทยากร  เปนเงิน  400 บาท

2,250 คาใชสอย
4. คาอาหาร จํานวน 15 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน  1,500 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 15 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน  750 บาท

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

3. วิพากษหลักสูตร
4. สรุปผลการวิพากษหลักสูตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000

1. แจงคณาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของทราบ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ



1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอท่ี 4.1.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอท่ี 3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอท่ี 1.3

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งกําหนดกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู  อยางนอยไว  5  ดาน  คือ
คุณธรรมจริยธรรม  ทักษะความรู  ทักษะปญญา  ทักษะดานภาษา  และมนุษยสัมพันธตอผูอื่น  และทักษะทางดานเทคโนโลยีสาร-
สนเทศ  เพ่ือเปนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาว  ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคขึ้น  เพ่ือผลิตบัณฑิตคณะเทคโน-
โลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม

4. วัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

5.1 กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.2 กิจกรรม พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.3 กิจกรรม พัฒนาทักษะการนําเสนอของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.4 กิจกรรม โครงการเรียนรูโครงการพระราชดําริ
5.5 กิจกรรม พัฒนาการคิดเชิงสรางสรรค

5.8 กิจกรรม อบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจและการลงทุนเพ่ือเปนผูประกอบการ
5.9 กิจกรรม จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและสถานประกอบการ
5.10 กิจกรรม เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลกอาชีพ
5.11 กิจกรรม แขงขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.12 กิจกรรม เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับประเทศ

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ (รวม)

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

5.6 กิจกรรม โครงการปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมท่ีเอื้ออาทรใหแกนักศึกษา
5.7 กิจกรรม การจัดตลาดนัดแรงงาน 



5.13 กิจกรรม ศึกษาปญหาทองถิ่น
5.14 กิจกรรม การใหความรูคณาจารยและนักศึกษาดานสหกิจศึกษา
5.15 กิจกรรม อบรมใหความรูแกนักศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

พึงประสงค

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนคร้ังในการใหความรูแกนักศึกษา  ในป  2554 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี 15 คร้ัง

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 200,000          

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา 10,000                    10,000                   
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรมโครงการเรียนรูโครงการพระราชดําริ 10,000                    10,000                   
  กิจกรรม พัฒนาการคิดเชิงสรางสรรค 10,000                    10,000                   

 กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 10,000                    10,000                   
 สารสนเทศนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการนําเสนองานของนักศึกษา 10,000                    10,000                   

 กิจกรรม อบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจและการลงทุน 10,000                    10,000                   
 เพ่ือเปนผูประกอบการ
 กิจกรรม จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและ 10,000                    10,000                   

 กิจกรรม โครงการปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงและ
สังคมท่ีเอื้ออาทรใหแกนักศึกษา

15,000                    15,000                   
 กิจกรรม การจัดตลาดนัดแรงงาน 30,000                    30,000                   

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรม เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการของ 10,000                    10,000                   
 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศ กิจกรรม ศึกษาปญหาทองถิ่น 15,000                    15,000                   

 สถานประกอบการ
 กิจกรรม เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลกอาชีพ 10,000                    10,000                   
 กิจกรรม แขงขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา 20,000                    20,000                   

                                 200,000                     

 กิจกรรม การใหความรูคณาจารยและนักศึกษา 10,000                    10,000                   
 ดานสหกิจศึกษา
  กิจกรรม อบรมใหความรูแกนักศึกษาโดย 20,000                    20,000                   
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี

รวม 200,000                      



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    

2. 10,000    

3. 10,000    

4. 10,000     
5. 15,000    
6. 10,000    
7. 30,000     
8. 10,000    

9. 10,000     

10. 10,000    
11. 20,000    

12. 10,000    

13. 15,000    
14. 10,000    

15. 20,000    

                50,000                    25,000                    125,000   

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
 สารสนเทศนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการนําเสนองานของนักศึกษา
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 กิจกรรม จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและ
 สถานประกอบการ
 กิจกรรม เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลกอาชีพ
 กิจกรรม แขงขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 กิจกรรม เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการของ

 กิจกรรมโครงการเรียนรูโครงการพระราชดําริ
 กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสรางสรรค
 กิจกรรม โครงการปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงและ
สังคมท่ีเอื้ออาทรใหแกนักศึกษา กิจกรรม การจัดตลาดนัดแรงงาน
 กิจกรรม อบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจและการลงทุน
 เพ่ือเปนผูประกอบการ

รวม 50,000                        25,000                       125,000                     
200,000                                                                                               

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ระดับประเทศ กิจกรรม ศึกษาปญหาทองถิ่น
 กิจกรรม การใหความรูคณาจารยและนักศึกษา
 ดานสหกิจศึกษา
 กิจกรรม อบรมใหความรูแกนักศึกษาโดย
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี



9.1    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-28

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานทีและเอกสารประกอบการอบรม

5,600 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน x 7 ชั่งโมง
 x 400 บาท  เปนเงิน  5,600 บาท

200 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  200 บาท

4,200 คาใชสอย
3. คาอาหาร จํานวน 60 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  1,800 บาท
4. คาอาหารวาง จํานวน 60 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  2,400 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานทีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน x 7 ชั่งโมง
 x 400 บาท  เปนเงิน  5,600 บาท
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  200 บาท
3. คาอาหาร จํานวน 60 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  1,800 บาท
4. คาอาหารวาง จํานวน 60 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  2,400 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 4,400

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงนักศึกษาทราบ

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน 5,600

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา  คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงนักศึกษาทราบ

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 200
คาใชสอย 4,200

งบดําเนินงาน 10,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานทีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน x 7 ชั่งโมง
 x 400 บาท  เปนเงิน  5,600 บาท
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  200 บาท
3. คาอาหาร จํานวน 60 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  1,800 บาท
4. คาอาหารวาง จํานวน 60 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  2,400 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอสถานท่ีดูงาน

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง 
 x 400 บาท  เปนเงิน  2,800 บาท
2. คาน้ํามันรถ  เปนเงิน  1,000 บาท
3. คาอาหาร จํานวน 60 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  1,800 บาท
4. คาอาหารวาง จํานวน 60 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  2,400 บาท
5. คาเชารถ  เปนเงิน  2,000 บาท

พัฒนาทักษะการนําเสนองานของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงนักศึกษาทราบ

คาตอบแทน 5,600

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 200
คาใชสอย 4,200

งบดําเนินงาน 10,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

โครงการเรียนรูโครงการพระราชดําริ

1. แจงนักศึกษาทราบ

คาตอบแทน 2,800

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 1,000
คาใชสอย 6,200

งบดําเนินงาน 10,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานทีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน x 7 ชั่งโมง
 x 400 บาท  เปนเงิน  5,600 บาท
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  200 บาท
3. คาอาหาร จํานวน 60 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  1,800 บาท
4. คาอาหารวาง จํานวน 60 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  2,400 บาท

9.6   กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-29

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน x 7 ชั่วโมง
 x 400 บาท  เปนเงิน  5,600 บาท
2. คาอาหาร จํานวน 100 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  3,000 บาท
3. คาอาหารวาง จํานวน 100 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  4,000 บาท
4. คาเชารถ  เปนเงิน  1,000 บาท
5. คาน้ํามันรถ  เปนเงิน  1,000 บาท
6. คาของท่ีระลึกวิทยากร  เปนเงิน  400 บาท

คาตอบแทน 5,600

พัฒนาการคิดเชิงสรางสรรค

1. แจงนักศึกษาทราบ

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 200
คาใชสอย 4,200

งบดําเนินงาน 10,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

การอบรมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1. แจงนักศึกษาทราบ

คาตอบแทน 5,600

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย 8,000

งบดําเนินงาน 15,000

คาวัสดุ 1,400

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ



9.7    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-30

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอสถานประกอบการ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ

1. คาตอบแทนวิทยากร 4 ชั่วโมง x 500 บาท x 10 แหง
เปนเงิน  20,000 บาท
2. คาอาหาร จํานวน 30 คน x 1 มือ x 30 บาท
เปนเงิน  900 บาท
3. คาอาหารวาง จํานวน 30 คน x 2 มือ x 20 บาท
เปนเงิน  1,200 บาท
4. คาวัสดุ  เปนเงิน  7,900 บาท

9.8    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-31

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 3 ชั่วโมง
 x 400 บาท  เปนเงิน  1,200 บาท
2. คาอาหาร จํานวน 150 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  4,500 บาท
3. คาอาหารวาง จํานวน 150 คน x 1 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  3,000 บาท
4. คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  1,300 บาท

คาตอบแทน 20,000

การจัดงานตลาดนัดแรงงาน

1. แจงนักศึกษาทราบ

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย 2,100

งบดําเนินงาน 30,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

การจัดอบรมเร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจและการลงทุนเพ่ือเปนผูประกอบการ

1. แจงนักศึกษาทราบ

คาวัสดุ 7,900

งบดําเนินงาน 10,000
คาตอบแทน 1,200

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 1,300

คาใชสอย 7,500

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ



9.9    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-32

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอผูจัดทําฐานขอมูล

1. คาจางจัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดและสถานประกอบการ
เปนเงิน  10,000 บาท

9.10    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-33

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 3 ชั่วโมง
 x 400 บาท  เปนเงิน  1,200 บาท
2. คาอาหาร จํานวน 150 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  4,500 บาท
3. คาอาหารวาง จํานวน 150 คน x 1 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  3,000 บาท
4. คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  1,300 บาท

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําเว็บไซตขอมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

1. รวบรวมขอมูลตลาดและสถานประกอบการ

งบดําเนินงาน 10,000
คาวัสดุ 10,000

คาตอบแทน 1,200

เตรียมความพรอมนักศึกษากอนสูโลกอาชีพ

1. แจงนักศึกษาทราบ

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย 7,500

งบดําเนินงาน 10,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
คาวัสดุ 1,300



9.11    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-34

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ

1. คาอาหาร จํานวน 100 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  3,000 บาท
2. คาอาหารวาง จํานวน 100 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  4,000 บาท
3. คาวัสดุ  เปนเงิน  13,000 บาท

9.12    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ฝกทักษะนักศึกษาเพ่ือเขาสูการแขงขัน

1. คาเบี้ยเลี้ยง  เปนเงิน  8,000 บาท
2. คาน้ํามันรถและคาเชารถ  เปนเงิน  2,000 บาท

การแขงขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงคณาจารยทราบ  ประชุมสรุปรูปแบบการจัดงาน

คาใชสอย 7,000

3. ดําเนินงาน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000

การเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับประเทศ

1. แจงปฏิทินการแขงขันใหนักศึกษาทราบ

3. นํานักศึกษาเขาแขงขัน
4. ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 13,000
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

งบดําเนินงาน 10,000
คาใชสอย 10,000



9.13   กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-35

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอสถานท่ีศึกษา

1. คาอาหาร จํานวน 50 คน x 1 มื้อ x 30 บาท
เปนเงิน  1,500 บาท
2. คาอาหารวาง จํานวน 50 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท
3. คาเชารถ  เปนเงิน  2,000 บาท
4. คาวัสดุ   เปนเงิน 7,100 บาท
5. คาของท่ีระลึก  เปนเงิน  400 บาท
6. คาน้ํามันรถ  เปนเงิน  2,000 บาท

9.14    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-36

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง 
 x 600 บาท  เปนเงิน  4,200 บาท
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  2,400 บาท

4. คาอาหาร จํานวน 20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน  1,000 บาท

การศึกษาปญหาทองถิ่น

1. แจงนักศึกษาทราบ

คาใชสอย 5,500

3. ดําเนินงาน
4. นักศึกษานําเสนอปญหาทองถิ่นและวิธีการแกไขปญหาดวยความรูในศาสตรตางๆ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 15,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

อบรมใหความรูแกคณาจารยและนักศึกษาดานสหกิจศึกษา

1. แจงคณาจารย/นักศึกษาทราบ

คาวัสดุ 9,500

งบดําเนินงาน 10,000
คาตอบแทน 4,200

3. ดําเนินงานกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3. คาของท่ีระลึกวิทยากร  เปนเงิน  400 บาท
คาใชสอย 3,000

คาวัสดุ 2,800

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ



9.1    กิจกรรม
แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-13-37

 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารประกอบการอบรม

1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง 
 x 400 บาท  เปนเงิน  2,800 บาท
2. คาจางจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  3,300 บาท
3. คาของท่ีระลึกวิทยากร  เปนเงิน  400 บาท
4. คาอาหาร จํานวน 150 คน x 1 มื้อ x 50 บาท
เปนเงิน  7,500 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 150 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท

9.2    กิจกรรม

อบรมใหความรูแกนักศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี

1. แจงนักศึกษาทราบ

งบดําเนินงาน 20,000
คาตอบแทน 2,800

3. ดําเนินงานกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย 13,500

คาวัสดุ 3,700

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

................................................................................................................................................

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสด์ิ )
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต
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1. ชื่องาน/โครงการ ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  ขอท่ี มิติท่ี  2   มิติดานคุณภาพ
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.   ขอที่ ตัวบงช้ี 3.1 มีการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ.  ขอที่  มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีปรัชญามุงม่ันผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตรใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  
นําเทคโนโลย ีซึ่งในปที่ผานมาไดทําการสงหนังสือเอกสารไปใหศิษยเกา  และศิษยเกาสวนใหญมีความตองการที่จะพบประพูดคุย
แลกเปลี่ยน ความรูดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาดานวิชาการและทองถิ่น หลังจากที่นักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลวนั้น 
บัณฑิต จบใหมบางทานอาจยังไมไดประกอบอาชีพ  ในการนี้ทางคณะฯ  จึงไดจัดตั้งโครงการที่บริการขอมูลขาวสารในเรื่องตางๆ 
ใหกับบัณฑิตทุกทาน  เพ่ือเปนขอมูลใหกับบัณฑิตจบใหม  ในการติดตอกับมหาวิทยาลัย  รวมไปถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตําแหนง 
วางงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันอีกดวย

4. วัตถุประสงค
1 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับบัณฑิตที่จบไปแลวของคณะฯ
2 เพ่ือเปนส่ือความสัมพันธระวางศิษยเกาและคณะฯ
3 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณการทํางานระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และคณาจารย 

5.1. แบงงานออกเปน 2 ระยะ  
5.2. ประชาสัมพันธขาว และขอมูลคณะฯ ใหแกศิษยเกา 1 ป 2 ครั้ง
5.3  จัดประชาสัมพันธเชิญรวมงานชุมนุมศิษยเกา  มีสัมมนาเสวนาศิษยเกา  จัดงานเลี้ยงสังสรรค
5.4  จัดเสวนาเรื่องการจัดตั้งชมรมศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม  และการจัดงานคืนสูเหยา

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง   และมีประสิทธิภาพ  ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3.มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. มีกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และมีนักศึกษาและผูเขารวม
กิจกรรมเปนไปตามเกณฑของตัวช้ีวัดตามมาฐานคุณภาพการศึกษา

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-38

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

อาจารย 10 คน

นศ. 50 คน



161

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
5,000      15,000    

                5,000                      15,000                                  

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3  จัดประชาสัมพันธเชิญรวมงานชุมนุมศิษยเกา  มีสัมมนาเสวนาศิษยเกา  จัดงานเลี้ยงสังสรรค

งบดําเนินงาน 20,000

เฟส 2 - เอกสารประชาสัมพันธ  5000
10,000    คาอาหาร 4,000

วงดนตรี 6,000

สงเสริมการผลิตบัณฑิต
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรสนับสนุน

(อาจารยสุขุม  หลานไทย )

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ 10,000                   เฟส 1 - เอกสารประชาสัมพันธ  5000

2. ประชาสัมพันธขาว และขอมูลคณะฯ ใหแกศิษยเกา 1 ป 2 ครั้ง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. แบงงานออกเปน 2 ระยะ  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม

20,000                                                                                                    

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                  รวม 5,000                           

 1.ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม

15,000                       

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

20,000                         
20,000                   

รวม

( บาท) เงินรายไดงบแผนดิน

คาใชสอย

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 20,000            

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

                                  

ชื่อกิจกรรม

20,000                       
 1. ส่ือสัมพันธศิษยเกาชาวอุตสาหกรรม 20,000                    
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1. ชื่องาน/โครงการ บริหารงานกิจการนักศึกษา( จัดซ้ือวัสด ุ)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.  ขอที ่มิติที่  2   มิติดานคุณภาพ
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ.   ขอที่ ตัวบงชี้ 3.1 มีการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา   
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ.  ขอที่  มาตรฐานที ่1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

เน่ืองดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดใหมีการจัดต้ังทีมสโมสรนักศึกษาข้ึน ทั้งน้ีเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ในแตละปการศึกษาใหกับนักศึกษา ทั้งในและนอกคณะฯ  ในการจัดทํากิจกรรมในแตกิจกรรมจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม ในการน้ีสโมสรนักศึกษาจึงจัดต้ังโครงการน้ีข้ึนเพื่อจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพื่อใชในงานกิจการนักศึกษา

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสนับสนุนงานดานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.เพื่อจัดหาวัสด ุ/ อุปกรณ ในการดําเนินโครงการของคณะฯ  ใหมีประสิทธิภาพ

5.1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพื่อใชกิจการนักศึกษา
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง   และมีประสิทธิภาพ  ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากข้ึน
3.มีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 บาท

1. มีกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และมีนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามเกณฑ นศ. 20 คน
กิจกรรมเปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพการศึกษาตัวชี้วัดตามมาฐานคุณภาพการศึกษา

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 15,500             

3.  หลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0301-13-39

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



163

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
15,500     

                15,500                                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 15,500

- ไมคลอย 1 ชุด แบบไวเลท 1,500 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน    10,000  บาท

สงเสริมการผลิตบัณฑิต

15,500                                                            รวม

ชื่อกิจกรรม

15,500                        

15,500                    - วัสดุคอมพิวเตอร 4,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

15,500                                                                                                     

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 1.บริหารซ้ือวัสดุสําหรับกิจการการศึกษา

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได( บาท)
 1.บริหารซ้ือวัสดุสําหรับกิจการการศึกษา 15,500                   15,500                     

ผูเสนอโครงการ

รวม 15,500                                                                                               

บริหารซ้ือวัสดุสําหรับกิจการการศึกษา

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพื่อใชกิจการนักศึกษา  

คาวัสดุ

รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรสนับสนุน
(อาจารยสุขุม  หลานไทย )
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาคุณลักษณะและศักยภาพบัณฑิต
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัมนาหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3.1

ในการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค คือ คุณภาพทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพควบคูกับการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคลองกับการเปนคนที่มีความสุข  มีความดี  และมีความเกง  ตลอดจนการภูมิใจในความเปนคนไทย  ดังน้ันกระบวนการ และวิธีการ
ที่หลากหลายจึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมหลักสูตร  ทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ  เพื่อกระตุนใหบุคคลากรไดมีการ
พัฒนาคุณลักษณะอยางรอบดาน  และนําไปสูการเปนการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะ  และศักยภาพ  ของบุคคลากรภายในคณะฯ  
2.  เพื่อสงเสริมใหบุคคลากรในคณะฯ ใหมีความสุข  มีความดี  มีความเกง  และภูมิใจในคณะและสถาบัน

5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ
5.2 กิจกรรม  ศึกษาดูงานหนวยงานประสบผลสําเร็จ จํานวน 2 แหง

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ1-2-0301-13-40

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000     
2. 50,000     

                80,000                                                                        

 อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ 30,000                     30,000                      

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานดานการพัฒนาหลักสูตรของบุคคลากร  คณะเทคโนฯ จํานวน 40 คน 1 คร้ัง
2. แลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ  จํานวน 2 แหง 1  คร้ัง

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 80,000             

รวม 80,000                                                            80,000                           
 ศึกษาดูงานหนวยงานประสบผลสัมเร็จจํานวน 2 แหง 50,000                     50,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

80,000                                                                                                         

 อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ
 ศึกษาดูงานหนวยงานประสบผลสัมเร็จจํานวน 2 แหง

รวม 80,000                                                                                                  
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ

30,000 คาตอบแทน
- คาตอบแทนปฏิบัติจํานวน 40 คน
 100 บาท  5 คร้ัง เปนเงิน  30,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000 คาวัสดุ
- คานํ้ามันเชื้อเพลิงเปนเงิน  10,000บาท  

40,000 คาใชสอย
- คาที่พัก 3 คืน เปนเงิน 40,000 บาท
(ถัวเฉล่ียทุกรายการ)

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 50,000

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ

1. สํารวจความตองการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

( อาจารยดร. สมสุข  แขมคํา )
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการบริหาร

งบดําเนินงาน 30,000

ศึกษาดูงานหนวยงานประสบผลสัมเร็จจํานวน 2 แหง

1. ศึกษาดูงานหนวยงานประสบผลสําเร็จ  จํานวน 2 แหง
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได



167

1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.5

ในปจจุบันน้ี  แนวโนมดานพลังงานของโลกมีความสําคัญเปนอยางมาก  การศึกษาดานพลังงานกําลังมีความสําคัญและไดรับ
ความสนใจเชนกัน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อ
การเรียนรูสําหรับการเปดหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

5.1 กิจกรรม จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรใหมของคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เปดรับนักศึกษา  ในปการศึกษา 2555 2 หลักสูตร

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-15-41

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

                                                20,000                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000 คาวัสดุ
1. คาวัสดุสําหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน  เปนเงิน  20,000 บาท

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 20,000

2. ดําเนินงานกิจกรรม
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. จัดหาวัสด/ุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมใน

รวม                                     20,000                                                           
20,000                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

รวม 20,000                                                            20,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมใน 20,000                     20,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.5

ความตองการวิศวกรไฟฟาของสถานประกอบการในปจจุบัน  ยังมีความตองการอยางตอเน่ือง  ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนาประเทศ
ทางดานอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู  สําหรับการเปด
หลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาข้ึน

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

5.1 กิจกรรม จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 51,200             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรใหมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2555 2 หลักสูตร

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-2-0301-15-42

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 51,200    

                                                51,200                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

51,200 คาวัสดุ
1. คาวัสดุสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา  เปนเงิน  51,200 บาท

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 51,200

2. ดําเนินงานกิจกรรม
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. จัดหาวัสด/ุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมใน

รวม                                     51,200                                                           
51,200                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

รวม 51,200                                                            51,200                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับหลักสูตรใหมใน 51,200                     51,200                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหองปฏิบัติการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.5

ความตองการวิศวกรไฟฟาของสถานประกอบการในปจจุบัน  ยังมีความตองการอยางตอเน่ือง  ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนาประเทศ
ทางดานอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู  สําหรับการเปด
หลักสูตรใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาข้ึน

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา

5.1 กิจกรรม พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา
5.2 กิจกรรม พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมพลังงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 184,500           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรใหมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เปดรับนักศึกษา  ในปการศึกษา 2555 2 หลักสูตร

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 164,500  
2. 20,000    

                                                184,500                                   

9.1    กิจกรรม    รหัสงบประมาณ  1-2-0301-16-43
 แนวทางการดําเนินงาน

164,500 คาวัสดุ
1. คาวัสดุ/ชุดปฏิบัติการ  สําหรับการเรียนการสอนสาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟา  เปนเงิน  164,500 บาท

งบดําเนินงาน 164,500

184,500                      

1. จัดเตรียมวัสด/ุอุปกรณ/ชุดปฏิบัติการ  สําหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. ดําเนินงานกิจกรรม
3. ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา                                     

                                   
184,500                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

                                   184,500                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา
 พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมพลังงาน

รวม                                     

 พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 164,500                   

รวม 184,500                       

164,500                  
 พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมพลังงาน 20,000                     20,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
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9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000 คาวัสดุ
1. คาวัสดุ/ชุดปฏิบัติการ  สําหรับการเรียนการสอนสาขา
วิชาวิศวกรรมพลังงาน  เปนเงิน  20,000 บาท

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

1. จัดเตรียมวัสด/ุอุปกรณ/ชุดปฏิบัติการ  สําหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2. ดําเนินงานกิจกรรม
3. ประเมินผล

งบรายจาย

พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมพลังงาน                                     รหัสงบประมาณ  1-2-0301-16-44
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1. ชื่องาน/โครงการ ใหความรูดานการวิจัยแกคณาจารยและบุคลากร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.4

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาน้ัน  ความรูที่ทันสมัยตางๆในการสอนน้ันมักไดมาจากการวิจัย  ดังน้ัน  อาจารยที่สอนใน
ระดับอุดมศึกษาควรไดทําการวิจัยควบคูไปกับการเรียนการสอน  การใหความรูในดานการวิจัย  รวมทั้งจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติใน
การวิจัยแกคณาจารยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนเร่ืองสําคัญ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดจัดโครงการน้ีข้ึน

4. วัตถุประสงค
เพื่อใหความรูดานการวิจัยแกคณาจารยและบุคลากร

5.1 กิจกรรม อบรมดานการวิจัยใหแกคณาจารยและบุคลากร
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 12,500             

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของคณาจารยและบุคลากรทีไดรับความรูดานการวิจัย รอยละ 75

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-5-0301-21-45

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 12,500    

                                                12,500                                     
 อบรมดานการวิจัยใหแกคณาจารยและบุคลากร

รวม                                     12,500                                                           
12,500                                                                                                     

รวม 12,500                                                            12,500                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 อบรมดานการวิจัยใหแกคณาจารยและบุคลากร 12,500                     12,500                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตวิทยากร  จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร

4,200 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 7 ชั่วโมง
 x 600 บาท  เปนเงิน  4,200 บาท

5,300 คาวัสดุ
2. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม  
เปนเงิน  4,900 บาท
3. คาของที่ระลึกวิทยากร  เปนเงิน  400 บาท

3,000 คาใชสอย
4. คาอาหาร จํานวน 20 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
เปนเงิน  2,000 บาท
5. คาอาหารวาง จํานวน 20 คน x 2 มื้อ x 25 บาท
เปนเงิน  1,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

1. แจงคณาจารยและบุคลากรทราบ

3. ดําเนินงานกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมดานการวิจัยใหแกคณาจารยและบุคลากร

งบดําเนินงาน 12,500

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนจัดทําวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(      ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
( ü ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 2.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 2.1

องคความรูที่เกิดขึ้นจากบุคคล ส่ิงหนึ่งที่จําเปนคือ การเผยแพรงานทางดานวิชาการและวิจัย ใหแกสาธารณชนไดชนไดรับรุถึง
องคความรูตลอดจนการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและมาตราการของ สกอ. กพร. ขอที่ 2.1 ดังนี ้การจัดทํา
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีความจําเปนที่จะตองเผยแพรผลงานที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรใหเปนประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือเปนส่ือกลางผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษา
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษา

5.1 กิจกรรม    จัดพิมพวารสารทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จํานวน 300 เลม และครั้งที่ 2 จํานวน 300 เลม

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ   1-5-0301-22-46

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000    40,000    

                                               40,000                   40,000    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

80,000    คาวัสดุ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนวารสารทางวิชาการ 600 เลม

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 80,000            

 จัดพิมพวารสารทางวิชาการ 80,000                    80,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

80,000                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดพิมพวารสารทางวิชาการ

รวม                                     40,000                       

รวม 80,000                                                           

40,000                       
80,000                                                                                                    

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดพิมพวารสารทางวิชาการ 

1. ประชาสัมพันธใหคณาจารและนักศึกษาทราบ
2. ดําเนินการจัดพิมพ
3.ประเมินและสรูปผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(อาจารยดร. สมสุข  แขมคํา)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการบริหาร

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 80,000                       

คาวัสดุการพิมพ 80,000 บาท
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1. ช่ืองาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่3.2(1)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่5.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่3.1

เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีไดมีการดําเนินการลงพื้นที่สํารวจในเขตอําเภอเขายอย
ตําบลบางเค็ม ซ่ึงพบวาชุมชนดังกลาวไดมีการรวมกลุมในการจัดทําขนมหวานเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน และมีความตองการ
ที่จะศึกษาเก่ียวกับการจัดทําขนมเคก เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนเพิ่ม

4. วัตถุประสงค
4.1 เพ่ือฝกอบรมการจัดทําเคก ใหเขตอําเภอเขายอย ตําบลบางเค็ม
4.2 เพ่ือเปนการบริการวิชาการใหแกทองถ่ิน

กิจกรรม ฝกอบรมการจัดทําเคก จํานวน  1  วัน
5.1 สํารวจความตองการ
5.2 ประสานงานกับสถานประกอบการ
5.3 ดําเนินการอบรม
5.4 ประเมิน
5.5 ติดตามผลหลังการอบรม
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 35,000             

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. ประชาชนท่ีเขารับการอบรม  ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไมนอยกวา 35 คน

2. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการอบรม รอยละ 75
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการอบรม รอยละ 75
4. ประชาชนสามารถนําความรูไปใช รอยละ 65

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  2-3-0306-31-47

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ฝกอบรมการจัดทําเคก
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 12,600     
2. คาวัสดุ 18,400     
3. คาเชารถ 4,000      

35,000                                                   

 กิจกรรม
9.1 สํารวจความตองการ
9.2 ประสานงานกับสถานประกอบการ
9.3 ดําเนินการอบรม
9.4 ประเมิน
9.5 ติดตามผลหลังการอบรม

งบดําเนินการ 35,000    
คาตอบแทน คาวิทยากร 600x3x7ชม. = 12,600    

คาวัสดุ 18,400    คาวัสดุ 18,400    
4,000     คาเชารถ 4,000      

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

35,000                       

ผูเสนอโครงการ

โครงการอบรมการฝกอบรมจัดทําเคก

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

12,600                   

       คาใชสอย

(ผูชวยศาสตราจารยอุทัย  ผองรัศม ี)
ตําแหนงคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 คาวิทยากร

รวม 35,000                                                                                             
35,000                                                                                                  

                                  

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ฝกอบรมการจัดทําเคก 35,000                    35,000                   

รวม 35,000                         
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1. ชื่องาน/โครงการ การสํารวจความตองการการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในพื้นที่อําเภอเขายอย

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.3

เน่ืองจากจังหวัดเพชรบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงในอําเภอเขายอย  ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะของคณะเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตางๆเปนหลัก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีเปาหมายในการ
บริการวิชาการในอําเภอเขายอยดังกลาวอยางไรก็ตามการสํารวจความตองการของชุมชนกอนจัดโครงการบริการวิชาการเปนสิ่ง
สําคัญคณะฯจึงไดจัดโครงการสํารวจความตองการการบริการวิชาการน้ีข้ึน

4. วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความตองการการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.1 กิจกรรม  สํารวจความตองการการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  2-3-0301-31-48

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  จํานวนโครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อําเภอเขายอย จํานวน 10 โครงการ

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 150,000           
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
150,000   

150,000                                                                                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ประชุมวางแผนดําเนินการ
3. ออกแบบสํารวจ
4. ประเมินผล
5. ติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. คาจางทําเอกสาร  50,000  บาท
2. คาอาหารวาง 100 คน x 100 บาท x 5 คร้ัง 
เปนเงิน  50,000 บาท
3. คานํ้ามันและคาเชารถ   10,000  บาท
4. คาสํารวจความพึงพอใจโครงการ 4,000 บาท

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 1.   สํารวจความตองการการบริการวิชาการของคณะ 150,000                   

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 150,000                                                                                             

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 1.  สํารวจความตองการการบริการวิชาการของคณะ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 150,000                                                                                             
150,000                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สํารวจความตองการการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. แจงคณาจารยที่เกี่ยวของทราบ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาวัสดุ 50,000
คาใชสอย 100,000

( ดร.ปาณิศา   แกวสวัสดิ ์)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
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1. ชื่องาน/โครงการ สืบสานงานศิลป ทองถ่ินเมืองเพชร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ มิติที่ 1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1

การบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนหัวใจสําคัญของสถานบันอุดมศึกษาเน่ืองจากเปนวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา  เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม ดังน้ันการสืบสานวัฒนธรรมหรือการบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงเปนหัวใจของระบบและการสืบเน่ือง
เพื่อจะอนุรักษและสืบสานใหย่ังยืนตอไป

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงามใหควบคูกับคนไทยตลอดไป
2.เพื่อสรางสัมพันธอันดีระหวางสถานบันศึกษาและชุมชนในทองถ่ิน

5.1 กิจกรรม จัดอบรมใหความรูเร่ืองงานชางสิบหมูสําหรับผูเขารวมโครงการ  จํานวน  5 วัน
5.2 กิจกรรม  จัดกิจกรรม work shop งานชางสิบหมู ใหผูเขารวมโครงการไดลงมือลองปฏิบัติจริง   
5.3 กิจกรรม จัดงานแสดงผลงานของผูเขาของผูเขารวมโครงการ ที่ไดลงมือปฏิบัติจริง และถายทอดความรูแกผูที่ชมงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. มีผูเขารวมกิจกรรมเปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

 บาท

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-4-0301-32-49

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  สามารถบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ใหบุลคลที่อาศัยในชุมชนนําความรูไปใชได บุคคลที่อาศัยในชุมชน

3. สามารถดําเนินโครงการอยางสําเร็จลุลวง และมีประสิทธิภาพ ทําใหคณะฯเปนที่ยอมรับมากข้ึน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 62,600             

ไมนอยกวา 65 คน
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
62,600    

                                62,600                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ประเมินผล

คาวัสดุ - คาวัสดุฝกอบรมและวัสดุสํานักงาน 6,900 บาท
คาใชสอย - คายานพาหนะ 4,000 บาท

-คาอาหารวาง 25 x 10 x 65 = 16,250 บาท
-คาอาหาร 50 x 5 x 65 = 16,250 บาท

คาตอบแทน - คาวิทยากร จํานวน 2 คน x 8 ชม. x 1,200 บาท 
เปนเงิน 19,200 บาท

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 สืบสานงานศิลป ทองถ่ินเมืองเพชร 62,600                     62,600                   

รวม 62,600                         62,600                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 1. สืบสานงานศิลป ทองถ่ินเมืองเพชร

รวม                                     62,600                        

งบดําเนินงาน 62,600
9,600

19,200

( ดร.สมสุข  แขมคํา )
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการบริหาร

ผูเสนอโครงการ

36,500                    

3. ติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

                                   
62,600                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สืบสานงานศิลป ทองถ่ินเมืองเพชร

1. ถายทอดความรูใหกับเยาวชน และบุคคลที่อาศัยในชุมชน
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุน             
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  (      ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่3.5

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุน  ใหมีความรู  ทักษะ  และประสบการณเพิ่มมากข้ึน  
เพื่อนําไปสูการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มทักษะ  ความรู  และประสบการณใหเพิ่มมากข้ึน

5.1 กิจกรรม  จัดสงอาจารยพัฒนาดานเทคโนโลยีไฟฟา  
5.2 กิจกรรม  จัดสงอาจารยพัฒนาวิศวกรรมเคร่ืองกล
5.3 กิจกรรม  จัดสงอาจารยพัฒนาเทคโนโลยีกอสราง
5.4 กิจกรรม  จัดสงอาจารยพัฒนาวิศวกรรมซอฟตแวร
5.5 กิจกรรม   จัดสงอาจารยพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 
5.6 กิจกรรม   พัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
5.7 กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  สายสนับสนุน 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-1-0301-42-50

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. 28,000     
6. 35,000     
7. 105,000   

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 100,000   100,000  101,000  
2.
3.
4.
5.
6.
7.

                100,000                   100,000                   101,000   
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  สายสนับสนุน

ชื่อกิจกรรม

 จัดสงอาจารยพัฒนาดานเทคโนโลยีไฟฟา

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

 จัดสงอาจารยพัฒนาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 จัดสงอาจารยพัฒนาเทคโนโลยีกอสราง
 จัดสงอาจารยพัฒนาวิศวกรรมซอฟตแวร
 จัดสงอาจารยพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
 พัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

100,000                      
301,000                                                                                                   
101,000                      รวม 100,000                       

 จัดสงอาจารยพัฒนาดานเทคโนโลยีไฟฟา 42,000                     42,000                   
 จัดสงอาจารยพัฒนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 49,000                     49,000                   
 จัดสงอาจารยพัฒนาเทคโนโลยีกอสราง 21,000                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

1.  คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากข้ึน อาจรยรอยละ 80
เจาหนาที่รอยละ80

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 301,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

21,000                   
21,000                    จัดสงอาจารยพัฒนาวิศวกรรมซอฟตแวร 21,000                     

 พัฒนาอาจารยสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  สายสนับสนุน

28,000                   
35,000                   

105,000                  

 จัดสงอาจารยพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

                                   รวม 301,000                      301,000                       
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 คาเบี้ยเล้ียง  6,300  บาท
คาลงทะเบียน  16,700 บาท
คายานพาหนะ  10,000  บาท
คาที่พัก  9,000  บาท
หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 คาเบี้ยเล้ียง  6,500  บาท
คาลงทะเบียน  17,000 บาท
คายานพาหนะ  10,000  บาท
คาที่พัก  15,500  บาท
หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 คาเบี้ยเล้ียง  5,000  บาท
คาลงทะเบียน  8,000 บาท
คายานพาหนะ  8,000  บาท

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
9.4    กิจกรรม

 แนวทางการดําเนินงาน

 คาเบี้ยเล้ียง  5,000  บาท
คาลงทะเบียน  8,000 บาท

งบดําเนินงาน 21,000
คาใชสอย 21,000

พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  

1.  สนับสนุนอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร   เขารวมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 21,000
คาใชสอย 21,000

พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง  

1.  สนับสนุนอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง   เขารวมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 49,000
คาใชสอย 49,000

คาใชสอย 42,000

พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

1.  สนับสนุนอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เขารวมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 42,000

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

1.  สนับสนุนอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา เขารวมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
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คายานพาหนะ  8,000  บาท

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
9.5    กิจกรรม

 แนวทางการดําเนินงาน

 คาเบี้ยเล้ียง 6,000  บาท
คาลงทะเบียน  10,000 บาท

คายานพาหนะ  6,000  บาท
คาที่พัก  6,000  บาท
หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 คาเบี้ยเล้ียง  8,000  บาท
คาลงทะเบียน  10,000 บาท
คายานพาหนะ  10,000  บาท
คาที่พัก  7,000  บาท
หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 คาเบี้ยเล้ียง  20,000  บาท
คาลงทะเบียน  50,000 บาท
คายานพาหนะ 10,000  บาท
คาที่พัก  25,000  บาท
หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

งบดําเนินงาน 105,000
คาใชสอย 105,000

พัฒนาศักยภาพบุคลากร  สายสนับสนุน   

1.  สนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุน เขารวมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 35,000
คาใชสอย 35,000

พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  

1.  สนับสนุนอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เขารวมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 28,000
คาใชสอย 28,000

พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส  

1.  สนับสนุนอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส เขารวมฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี

(นางทานตะวัน  เสือสอาด)
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา               
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 19
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 1.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5.1

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งใหการบริหารจัดการของคณะดําเนินไปตามแผน สามารถตรวจสอบได  และสามารถผลักดันใหคณะ
เขาไปสูระดับสากลได

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

5.1 กิจกรรม  จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0302-11-51

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  อาจารยและนักศึกษาไดรับบริการอยางทั่วถึง อาจารย รอยละ  80

นศ.รอยละ  60
2.  จํานวนวัสดุ  อุปกรณ  มีการจัดซ้ือวัสด ุอุปกรณ 

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 66,780             
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000     30,000    6,780       

                30,000                     30,000                     6,780         

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

66,780 คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน  66,780  บาท

สงเสริมการผลิตบัณฑิต

แหลงงบประมาณ
เงินรายไดงบแผนดิน

66,780                          

( บาท)
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณรวม

66,780                                                            

 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 66,780                     

รวม

66,780                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

1.  จัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

6,780                            
66,780                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

รวม 30,000                         30,000                        

ผูเสนอโครงการ

( อาจารยสุขุม  หลานไทย )
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรสนับสนุน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 66,780
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ü ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 1.1(8) 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และความพรอมขององคกร  ตลอดจนสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม  เพื่อนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม

5.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0302-13-52

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000     50,000                20,000     

                30,000     50,000                                   20,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

100,000   คาวัสดุ
งบดําเนินงาน 100,000                      

ผูเสนอโครงการ

(นายสุขุม  หลานไทย)
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรสนับสนุน

วัสดุฝกในการเรียนการสอน   100,000  บาท

สงเสริมการผลิตบัณฑิต

 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

100,000                                                                                                
20,000                         

1.  จัดซ้ือวัสดุฝกในการเรียนการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รวม 30,000                         50,000                   

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

100,000                   
รวม 100,000                                                     100,000                       

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท)
 พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 100,000                   

งบแผนดิน เงินรายได

ตามแผนท่ีกําหนด

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 100,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน นักศึกษาจบการศึกษา
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1. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการเรียนโดยวิธีปกติและการเรียนโดยใชโปรแกรมวิเคราะห
ทางไฟฟาเสริมวิชาการปองกันระบบไฟฟากําลัง

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
  ( ü) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ

(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.2.2 ( มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล )
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 4.1 ( ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค )
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 2.2 ( มาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและสรางสรรค )

เนื่องดวยการเรียนการสอนในวิชาการปองกันระบบไฟฟากําลังมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการอธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟาแรงสูง  ซึ่งตองอาศัยเครื่องมือในการอธิบายรวมเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในการเรียน  แตในปจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟายัง
ยังขาดส่ือการเรียนการสอนหรือชุดทดลองที่จะอธิบายปรากฏการณทางไฟฟาแรงสูง  เนื่องจากมีราคาแพงมาก  การใชโปรแกรม
วิเคราะหทางไฟฟาเขามาชวยในการเรียนการสอนเพ่ืออธิบายปรากฏการณตามทฤษฎี  จึงเปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะสามารถเสริมความ
เขาใจใหกับผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค
1. สรางแบบจําลองการเรียนรูจากโปรแกรมวิเคราะหทางไฟฟา
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการเรียนโดยวิธีปกติ  และการใชโปรแกรมวิเคราะหทางไฟฟาเสริม

5.1 กิจกรรม ศึกษาคนควาขอมูลการวิเคราะห
5.2 กิจกรรม รวบรวมขอมูลกรณีศึกษาจาก กฟภ.  สรางโปรแกรมโมเดลการทดลอง
5.3 กิจกรรม ทดสอบการเรียนรูทั้ง 2 แบบ วิเคราะหผลทางสถิติ
5.4 กิจกรรม สรุปผล  ทํารูปเลม

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  1-5-0302-21-53

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3.

4. 3,000      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 3,000      
2. 9,000     

3. 5,000     
4. 3,000     

                3,000                      9,000                     8,000      

 สรางโปรแกรมโมเดลการทดลอง

 สรุปผล  ทํารูปเลม 3,000                     

9,000                         8,000                         
20,000                                                                                                    

 รวบรวมกรณีศึกษาจาก กฟภ. และทฤษฎี เพ่ือสราง
 โมเดลการทดลอง
 ทดสอบการเรียนรูทั้ง 2 แบบ พรอมวิเคราะห
 ผลทางสถิติ , ทํารูปเลม

รวม 3,000                           

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ศึกษาคนควาขอมูลการวิเคราะห

รวม 20,000                                                           20,000                       

 วิเคราะหผลทางสถิติ
5,000                     

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 20,000            

 รวบรวมขอมูลกรณีศึกษาจาก กฟภ. 9,000                      9,000                     

 ทดสอบการเรียนรูทั้ง 2 แบบ 5,000                      

 ศึกษาคนควาขอมูลการวิเคราะห 3,000                      3,000                     

ชื่อกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

คาเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ
รายงานการวิจัย 1 ฉบับ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000 คาวัสดุ
1. คาจัดทําเอกสารและการจัดหาโปรแกรม
เปนเงิน  1,500 บาท
2. คาวัสดุในการเปรียบเทียบโมเดลการทดสอบ
เปนเงิน  1,500 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1,000 คาใชสอย
1. คาเดินทางประสานงานเก็บขอมูลจาก กฟภ.
เปนเงิน  1,000 บาท

8,000 คาวัสดุ
2. คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  2,000 บาท
3. คาวัสดุสําหรับการสอบโดยวิธีปกต ิเปนเงิน 6,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000 คาวัสดุ

3. รวบรวมขอมูล
งบแผนดิน

1. ทําการเก็บขอมูลจากการเรียนโดยวิธีปกติโดยใชตําราเพียงอยางเดียว
2. ทําการเก็บขอมูลจากการเรียนโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางไฟฟา

รายละเอียดคาใชจาย

ทดสอบการเรียนรูทั้ง 2 แบบ พรอมวิเคราะห

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 3,000

รวบรวมกรณีศึกษาจาก กฟภ. และทฤษฎี เพ่ือสราง โมเดลการทดลอง

1. ติดตอฝายปฏิบัติงานดานระบบส่ังจายเพ่ือรวบรวมขอมูลการเกิดเหตุปรากฏการณ

5,000
งบรายจาย เงินรายได

งบดําเนินงาน 9,000

2. นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนโมเดลการจําลองเพ่ือเปรียบเทียบ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2. ศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ
3. จัดหาตําราสนับสนุนการทําวิจัย , ทฤษฎีทางไฟฟาแรงสูงและการออกแบบขอสอบ , การวัดผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ศึกษาคนควาขอมูลการวิเคราะห

1. ศึกษาการสรางโมเดลสําหรับเรียนแบบพฤติการณการเกิดปรากฏการณทางไฟฟาแรงสูงในแตละแบบ

1. คาเครื่องมือสําหรับการทดสอบ เปนเงิน 5,000 บาท
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9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000 คาวัสดุ

เปนเงิน  3,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

( นายราเชณ   คณะนา )
ตําแหนง พนักงานมาหาวิทยาลัย สายสนันสนุน

1. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

2. สรุปผลและจัดทํารูปเลม

ผลทางสถิติ , ทํารูปเลม

3,000

1. คาจัดทําเอกสารและรูปเลมเพ่ือการเผยแพร
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1. ชื่องาน/โครงการ ไฟฟานําความรูสูทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1

เปนการถายทอดความรูทางดานไฟฟาสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาและระบบไฟฟาเพื่อความ   ปลอดภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
ใหกับประชาชนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองใชไฟฟาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองปลอดภัย และ
เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนความรูทางดานไฟฟาสําหรับใชรวมทางการเกษตรใหกับประชาชนในพื้นที่ในโครงการพระราชดําริฯ 
สอดคลองกับ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  “ มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพเปนคลังปญญาและเปนที่พึ่งของทองถ่ินมีความ
มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”  และเปนการประชาสัมพันธ ใหเกิดความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีตอสาขาวิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ

4. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีไฟฟาสูประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อประยุกตใชรวมกับการเกษตร
ใหกับเกษตรกรในจังหวัด เพชรบุรี

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมใหความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ 2 วัน โดยแบงเปนทฤษฎี 1วัน และปฏิบัติ 1 วัน
5.2 กิจกรรม ติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชในอาชีพโดยการสัมภาษณ 

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0302-31-54

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.  จํานวนผูเขารับการอบรมเปนตามท่ีต้ังเปาไว
2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน
3. ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม
4. ผูเขาอบรมสามรถนําความรูไปใชกับอาชีพได

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    
2.
3.
4.
5.

                                30,000                                                     

ไมนอยกวารอยละ 75

                                                                       
30,000                                                                                                     

30,000                        รวม

 ไฟฟานําความรูสูทองถ่ิน  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 30,000                                                                                               

 ไฟฟานําความรูสูทองถ่ิน  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 30,000                     /

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ไมนอยกวารอยละ 65

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
30 คน

ไมนอยกวารอยละ 75
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ประเมินผล
5. ติดตามประเมินผลการนําไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

30,000    
1. คาจางทําเอกสาร  22,000  บาท

8,000     2. คาอาหารวางนอกเวลาทําการ  5,000  บาท
3. คานํ้ามันและคาเชารถ   3,000  บาท

งบแผนดิน

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยราเชณ  คณะนา  )
ตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ไฟฟานําความรูสูทองถ่ิน  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

1. ประชุมวางแผนดําเนินการ
2. สํารวจพื้นที่

คาวัสดุ 22,000                   
คาใชสอย

3. ดําเนินการจัดอบรมทฤษฎีและปฎิบัติการ

งบดําเนินการ
งบรายจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1

เปนการถายทอดความรูทางดานไฟฟาสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาและระบบไฟฟาเพื่อความ   ปลอดภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
ใหกับประชาชนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองใชไฟฟาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองปลอดภัย และ
เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนความรูทางดานไฟฟาสําหรับใชรวมทางการเกษตรใหกับประชาชนในพื้นที่ในโครงการพระราชดําริฯ 
สอดคลองกับ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  “ มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพเปนคลังปญญาและเปนที่พึ่งของทองถ่ินมีความ
มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”  และเปนการประชาสัมพันธ ใหเกิดความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีตอสาขาวิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ

4. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีไฟฟาสูประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อประยุกตใชรวมกับการเกษตร
ใหกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมใหความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ 2 วัน โดยแบงเปนทฤษฎี 1วัน และปฏิบัติ 1 วัน
5.2 กิจกรรม ติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชในอาชีพโดยการสัมภาษณ 

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0302-31-55

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.  จํานวนผูเขารับการอบรมเปนตามท่ีต้ังเปาไว
2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน
3. ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม
4. ผูเขาอบรมสามรถนําความรูไปใชกับอาชีพได

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    

                                30,000                                                     

 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟา
 และเทคโนโลยีกอสราง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

รวม                                     30,000                                                           
30,000                                                                                                     

รวม 30,000                                                                                               

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟา 30,000                     /
 และเทคโนโลยีกอสราง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
30 คน

ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ประเมินผล
5. ติดตามประเมินผลการนําไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

30,000    
1. คาจางทําเอกสาร  22,000  บาท

8,000     2. คาอาหารวางนอกเวลาทําการ  5,000  บาท
3. คานํ้ามันและคาเชารถ   3,000  บาท

(อาจารยราเชณ  คณะนา  )
ตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

1. ประชุมวางแผนดําเนินการ
2. สํารวจพื้นที่
3. ดําเนินการจัดอบรมทฤษฎีและปฎิบัติการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

คาวัสดุ 22,000                   
คาใชสอย

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง จ. เพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1

เปนการถายทอดความรูทางดานไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง  สําหรับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  
เพื่อใชเปนความรูสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 

4. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง  สูประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อประยุกตใชรวมกับการเกษตร

5.1 กิจกรรม   จัดอบรมใหความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

คาเปาหมาย
1.  จํานวนผูเขารับการอบรมเปนตามท่ีต้ังเปาไว 30 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  2-3-0302-31-55

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    

                                30,000                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ประเมินผล

1. คาจางทําเอกสาร  22,000  บาท

3. คานํ้ามันและคาเชารถ   3,000  บาท

ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรสนับสนุน
สงเสริมการผลิตบัณฑิต

 เทคโนโลยีกอสราง จ. เพชรบุรี

                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง จ. เพชรบุรี

1. ประชุมวางแผนดําเนินการ

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

คาวัสดุ 22,000

2. สํารวจพื้นที่

คาใชสอย

รวม                                     

 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ
( บาท)

/

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

                                                                      
 เทคโนโลยีกอสราง จ. เพชรบุรี

รวม 30,000                         

30,000                        
30,000                                                                                                     

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

(อาจารยสุขุม  หลานไทย )

3. ดําเนินการจัดอบรมทฤษฎีและปฎิบัติการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

8,000 2. คาอาหารวางนอกเวลาทําการ  5,000  บาท

เงินรายได

 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและ

30,000                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

งบแผนดิน
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1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง  ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1

เปนการถายทอดความรูทางดานไฟฟาสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาและระบบไฟฟาเพื่อความ   ปลอดภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
ใหกับประชาชนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองใชไฟฟาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองปลอดภัย และ
เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนความรูทางดานไฟฟาสําหรับใชรวมทางการเกษตรใหกับประชาชนในพื้นที่ในโครงการพระราชดําริฯ 
สอดคลองกับ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  “ มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพเปนคลังปญญาและเปนที่พึ่งของทองถ่ินมีความ
มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”  และเปนการประชาสัมพันธ ใหเกิดความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีตอสาขาวิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ

4. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีไฟฟาสูประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อประยุกตใชรวมกับการเกษตร
ใหกับเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมใหความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ 2 วัน โดยแบงเปนทฤษฎี 1วัน และปฏิบัติ 1 วัน
5.2 กิจกรรม ติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชในอาชีพโดยการสัมภาษณ 

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0302-31-56

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.  จํานวนผูเขารับการอบรมเปนตามท่ีต้ังเปาไว
2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน
3. ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม
4. ผูเขาอบรมสามรถนําความรูไปใชกับอาชีพได

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    

                                30,000                                                     

 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟา
 และเทคโนโลยีกอสราง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ

รวม                                     30,000                                                           
30,000                                                                                                     

รวม 30,000                                                                                               

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟา 30,000                     /
 และเทคโนโลยีกอสราง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
30 คน

ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ประเมินผล
5. ติดตามประเมินผลการนําไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

30,000    
1. คาจางทําเอกสาร  22,000  บาท

8,000     2. คาอาหารวางนอกเวลาทําการ  5,000  บาท
3. คานํ้ามันและคาเชารถ   3,000  บาท

และสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

(อาจารยสุขุม  หลานไทย  )
ตําแหนง  รองคณบดีดานยุทธศาสตรสงเสริม

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

1. ประชุมวางแผนดําเนินการ
2. สํารวจพื้นที่
3. ดําเนินการจัดอบรมทฤษฎีและปฎิบัติการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

คาวัสดุ 22,000                   
คาใชสอย

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟาและเทคโนโลยีกอสราง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ ไฟฟานําความรูสูทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม  
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1

เปนการถายทอดความรูทางดานไฟฟาสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาและระบบไฟฟาเพื่อความ   ปลอดภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
ใหกับประชาชนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองใชไฟฟาในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองปลอดภัย และ
เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนความรูทางดานไฟฟาสําหรับใชรวมทางการเกษตรใหกับประชาชนในพื้นที่ในโครงการพระราชดําริฯ 
สอดคลองกับ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  “ มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพเปนคลังปญญาและเปนที่พึ่งของทองถ่ินมีความ
มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ”  และเปนการประชาสัมพันธ ใหเกิดความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีตอสาขาวิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ

4. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีไฟฟาสูประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อประยุกตใชรวมกับการเกษตร
ใหกับเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมใหความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ 2 วัน โดยแบงเปนทฤษฎี 1วัน และปฏิบัติ 1 วัน
5.2 กิจกรรม ติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชในอาชีพโดยการสัมภาษณ 

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2  รหัสงบประมาณ  2-3-0302-31-57

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.  จํานวนผูเขารับการอบรมเปนตามท่ีต้ังเปาไว
2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน
3. ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม
4. ผูเขาอบรมสามรถนําความรูไปใชกับอาชีพได

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    

                                30,000                                                     

 ไฟฟานําความรูสูทองถ่ิน  ในพื้นที่จังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ

รวม                                     30,000                                                           
30,000                                                                                                     

รวม 30,000                                                                                               

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 ไฟฟานําความรูสูทองถ่ิน  ในพื้นที่จังหวัด 30,000                     /
 ประจวบคีรีขันธ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
30 คน

ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 65

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. ประเมินผล
5. ติดตามประเมินผลการนําไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

30,000    
1. คาจางทําเอกสาร  22,000  บาท

8,000     2. คาอาหารวางนอกเวลาทําการ  5,000  บาท
3. คานํ้ามันและคาเชารถ   3,000  บาท

และสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

(อาจารยสุขุม  หลานไทย  )
ตําแหนง  รองคณบดีดานยุทธศาสตรสงเสริม

ผูเสนอโครงการ

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

1. ประชุมวางแผนดําเนินการ
2. สํารวจพื้นที่
3. ดําเนินการจัดอบรมทฤษฎีและปฎิบัติการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

คาวัสดุ 22,000                   
คาใชสอย

ไฟฟานําความรูสูทองถ่ิน  ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง               
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ü ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 19
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  1.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  5.1

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งใหการบริหารจัดการของคณะดําเนินไปตามแผน สามารถตรวจสอบได และสามารถผลักดันให
คณะเขาไปสูระดับสากล

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง   อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

5.1 กิจกรรม  จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0303-11-58 

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.  จํานวนวัสดุ  อุปกรณ  

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 8,700      

                                                8,700                                       

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
8,700      คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน  8,700  บาท

จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 8,700                                                              

8,700                                                                                                       

 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

8,700                                                                                                 

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยสุรชัย  ทรัพยเพิ่ม)
ตําแหนง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

1.  จัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน
งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

8,700                          

นศ.รอยละ  60

เงินรายได( บาท)

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 8,700               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 8,700                      
งบแผนดิน

1.  อาจารยและนักศึกษาไดรับบริการอยางท่ัวถึง อาจารยรอยละ  80
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



214

1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.1, 2.3
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 

เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และความพรอมขององคกร  ตลอดจนสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม  เพื่อนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม

5.1 กิจกรรม  พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท8,800               

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0303-13-59

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน นักศึกษาจบการศึกษา

ตามแผนที่กําหนด

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
8,800      

                                                8,800                                       

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

วัสดุสํานักงาน  8,800  บาท

1.  จัดซ้ือวัสดุฝกในการเรียนการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 8,800                          

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยสุรชัย  ทรัพยเพิ่ม)
ตําแหนง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง

คาวัสดุ

รวม 8,800                                                              

 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

8,800                          

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)ชื่อกิจกรรม

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

                                    8,800                                                             
8,800                                                                                                       

รวม

( บาท)
 พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 8,800                      8,800                     

8,800                     

งบแผนดิน เงินรายได
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาความรูในระบบคุณภาพ ISO:9000 เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของพนักงาน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.6
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.1

        การแขงขันในภาคอุตสาหกรรมนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน สินคาทั้งภายในและจากตางประเทศตางก็แยงชิงตลาด
ผูบริโภคเดียวกัน คุณภาพของสินคาจะเปนตัวบงบอกวาผูบริโภคจะเลือกใคร คุณภาพของสินคาจะเกิดข้ึนไดจักตองเร่ิมจากคุณภาพ
ของโรงงานและผูผลิตสินคาน้ันๆ อึกทั้งแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ยังไดกําหนดใหหน่ึงในยุทธศาสตรไดเนน
ภาคอุตสาหกรรมสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง ซ่ึงจะบรรลุวัตถุประสงคน้ีไดจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพความรูความเขาใจ
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเร่ือง ISO 9000

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรูในระบบคุณภาพอุตสาหกรรม ISO 9000  ของพนักงาน
2. เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในระบบคุณภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

5.1 กิจกรรม  ออกบูธความรู ISO 9000 ในโรงงานอุตสาหกรรม/ตอบปญหาชิงรางวัล
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสโครงการ 1-5-0303-21-60

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

                                                20,000                                     
 ตอบปญหาชิงรางวัล

ชื่อกิจกรรม

20,000                                                           

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 ออกบูธความรู ISO 9000 ในโรงงานอุตสาหกรรม

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

20,000                   20,000                      ออกบูธความรู ISO 9000 ในโรงงานอุตสาหกรรม
 ตอบปญหาชิงรางวัล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
 1. มีพนักงานในโรงงานเขาชมบูธ
  2. มีพนักงานรวมเลนเกมสชิงรางวัล

80%
80%

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ           20,000             

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได

20,000                         

รวม

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

20,000                        

                                    
20,000                                                                                                     

                                   รวม
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินการ 20,000
3,600 คาตอบแทน

เปนเงิน 3,600 บาท
10,690     คาวัสดุ

 - คาวัสดุสํานักงาน                      เปนเงิน 5,000 บาท
        - คาเอกสาร                              เปนเงิน  5,690 บาท

5,710      คาใชสอย
 - คาของรางวัล 5 ชิ้น x 100 บาท เปนเงิน 500 บาท
 - คาจัดทําบอรดประชาสัมพันธ/ใหความรู 5 แผน 
แผนละ1,000บาท    เปนเงิน 5,000 บาท
 - คาเบี้ยเล้ียง จํานวน 1 คน 210 บาท เปนเงิน 210 บาท

          (   ดร.นพพล  มิ่งเมือง    )

                   ผูเสนอโครงการ

รายละเอียดคาใชจาย

 - วิทยากรจํานวน 2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท

2. ตอบปญหาชิงรางวัล

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย

ออกบูธความรู ISO 9000 ในโรงงานอุตสาหกรรม/ตอบปญหาชิงรางวัล

                                                                           ตําแหนง     อาจารยประจํา

งบแผนดิน เงินรายได

1. ออกบูธใหความรู ISO 9000
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1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  19 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  1.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  5.1

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งใหการบริหารจัดการของคณะดําเนินไปตามแผน  สามารถตรวจสอบได และสามารถ
ผลักดันใหคณะเขาไปสูระดับสากล

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 

 อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง    

5.1 กิจกรรม  จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.  จํานวนวัสดุ  อุปกรณ  

 บาท

รอยละ  60
ซ้ือวัสด ุอุปกรณ  

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0304-11-61

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

3.  หลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  อาจารยและนักศึกษาไดรับบริการอยางทั่วถึง อาจารยไรอยละ 80

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 55,075             
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     20,000    15,075    

                20,000                     20,000                     15,075     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

55,075     คาวัสดุ
อุปกรณฝกทางดานคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 55,075                     

ชื่อกิจกรรม

รวม

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                   55,075                                                            

 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

1. จัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน

รวม 20,000                         20,000                        15,075                        
55,075                                                                                                     

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

( ผศ.ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง)
 ตําแหนง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี

งบดําเนินงาน 55,075                        
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1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน งานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 1.1(8)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และความพรอมขององคกร  ตลอดจนสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม เพื่อนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม

5.1 กิจกรรม  จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

ตามแผนที่กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน นักศึกษาจบการศึกษา

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 104,900           

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0304-13-62

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000     50,000    24,900    

                30,000                     50,000                     24,900     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ
วัสดุการเรียนการสอน  104,900  บาท

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
ผูเสนอโครงการ

( ผศ.ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง)
 ตําแหนง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี

งบรายจาย งบแผนดิน
งบดําเนินงาน 104,900                      

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

104,900                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

1.  จัดซ้ือวัสดุฝกในการเรียนการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

24,900                        
104,900                                                                                                   

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)ชื่อกิจกรรม T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 30,000                         50,000                        

 จัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 104,900                   104,900                  
104,900                      รวม 104,900                                                          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาชุดฝก Adriano เพื่อการเรียนรู (งานสรางสรรค)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2

      เน่ืองดวยการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานไมโครคอนโทรลเลอรมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วอีกทั้งปจจุบัน
ศาสตรทางดานน้ีไดมีการเปดเผยที่เรียกกันวา open source ทําใหสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ มีความจําเปนตอง
พัฒนา Adriano ซ่ึงเปนชุดฝกสําหรับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกสาขาเพราะเปนบอรดที่ใชงาย
และสามารถเรียนรูไดทุกสาขาวิชา

4. วัตถุประสงค
4.1 พัฒนาบอรด Adriano เพื่อการเรียนรู
4.2 ออกแบบและสรางตนแบบ Adriano

5.1 กิจกรรม ออกแบบตนแบบ Adriano
5.2 กิจกรรม สรางบอรดตนแบบ Adriano
5.3 กิจกรรม ทดสอบชุดการเรียนรู

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-5-0304-21-63

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 5,000      
2. 10,000    
3. 5,000      

                5,000                       10,000                     5,000       

 ออกแบบ 5,000                      

2. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู
80%
80%

งบประมาณรวม
ชื่อกิจกรรม

( บาท)

คาเปาหมาย

10,000                   
5,000                     

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ

 ทดสอบชุดการเรียนรู

20,000             

งบแผนดิน

 สรางบอรด

ชื่อกิจกรรม T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

20,000                         20,000                        

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แหลงงบประมาณ
เงินรายได

10,000                     
 ทดสอบชุดการเรียนรู

1. ประสิทธิภาพของบอรด

 สรางบอรด

 ออกแบบ

5,000                     5,000                      

10,000                        5,000                          
20,000                                                                                                     

รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

5,000                           

                                   

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

รวม
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      คาวัสดุ
- คาวัสดุในการทดสอบ 5,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000     คาวัสดุ
- คาวัสดุสรางชุดฝก 10,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      คาใชสอย
- คาจางทดสอบ Adriano  5,000 บาท

งบรายจาย

ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผูเสนอโครงการ

(   อาจารยสราวุฒิ  เชาวสกู   )

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 5,000                          

สรางบอรด

1. ออกแบบ

การออกแบบ
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

1. ทดลองตามแบบ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 10,000                        

ทดสอบชุดการเรียนรู

1. สรางพิมพเขียวตนแบบ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 5,000                          



31

1. ชื่องาน/โครงการ การฝกอบรมการสรางหุนยนต
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3

ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ดังน้ันเด็กไทยที่เกิดมาทุกคนควรจะไดสัมผัส
เทคโนโลยีใหมๆตลอดชวงแหงเวลาการเรียนรูของเขา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ มองเห็นความสําคัญมีตอการ
พัฒนาประเทศจึงจัดโครงการอบรมการสรางหุนยนต เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและตระหนักถึงการพัฒนาและ
ออกแบบเทคโนโลยีไมวาจะเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน การสรางหุนยนตจะเปนตัวเรงใหเด็กไดเกิด
ไดเกิดแนวคิดตางๆ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี
4.2 กระตุนใหเด็กไทยไดสํานึกของการเปนผูสราง
4.3 สรางแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีใหเติบโตไปกับเด็กเอง

5.1 กิจกรรม ติดตอโรงเรียนที่จะเขาอบรม
5.2 กิจกรรม อบรม จํานวน 1 วัน
5.3 กิจกรรม ประเมินผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0304-31-64

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมมีความพึงพอใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1.
2. 30,000    
3.

                                                                30,000                     
                                   30,000                                                            รวม

30,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ

แหลงงบประมาณ
เงินรายได

30,000             

งบประมาณรวม

ไมนอยกวารอยละ 90

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

ไมนอยกวารอยละ 80

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 ติดตอโรงเรียนที่อบรม

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

30,000                        รวม

 ประเมินผล

ชื่อกิจกรรม T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

30,000                         

 อบรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

 อบรมการสรางหุนยนต

4. ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมสามารถนําความรูไปใช

1. จํานวน ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมท่ีเขาอบรม
2.ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมมีความรูความเขาใจ

งบแผนดิน
30,000                     30,000                   

ไมนอยกวารอยละ 75 

ไมนอยกวา60 คน
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9.1    กิจกรรม
9.2    กิจกรรม อบรม  จํานวน 1 วัน
9.3    กิจกรรม ประเมินผลหลังการอบรม
9.4    กิจกรรม

คาวัสดุ 5,600     
คาใชสอย 7,000     - คาเอกสาร 60 คน*100บาท=6,000 บาท

- คานํ้ามัน 1,000 บาท
คาตอบแทน 17,400    

- คาอาหารวาง 60 คน*25บาท*2มื้อ=3,000 บาท
- คาวิทยากร 3 คน*6ชม.*600บาท=10,800 บาท

       (      ผศ.ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง          )
                        ตําแหนง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี

รายละเอียดคาใชจาย

- คาวัสดุ 5,600 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

30,000                   

                     ผูเสนอโครงการ

ติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

งบดําเนินงาน
งบรายจาย

- คาอาหารกลางวัน 60 คน*60บาท=3,600 บาท

ติดตอโรงเรียนที่จะอบรม

งบแผนดิน เงินรายได

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
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1. ชื่องาน/โครงการ การอบรมการสรางเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรดวย LEGO/LOGO ดวยตัวเอง
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3

      นักวิทยาศาสตรในสมัยกอนมีการสรางเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตรดวยตัวเอง จึงทําใหเกิดองคความรูและ
ศาสตรตางๆ มากมาย ปจจุบันแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตรถูกจํากัดลงดวยเทคโนโลยีที่หา
ซ้ือได ทําใหองคความรูตางๆแปลกใหมพัฒนาไดชา เน่ืองจากผูทดลองหรือนักวิทยาศาสตรรอคอยและใช
เคร่ืองมือที่มีอยู ดังน้ันการอบรมแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตรดวยตนเอง จึงมีความสําคัญย่ิง
ตอการพัฒนาแนวคิดของเด็กและครู

4. วัตถุประสงค
4.1 พัฒนาแนวคิดการสรางเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตรดวยตนเอง
4.2 กระตุนใหเกิดความตระหนักในการสรางเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตรดวยตนเอง

5.1 กิจกรรม ติดตอโรงเรียนที่จะเขาอบรม
5.2 กิจกรรม อบรม  จํานวน  1 วัน
5.3 กิจกรรม ประเมินผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ2-3-0304-31-65

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมมีความพึงพอใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1.
2. 30,000    
3.

                                                                30,000                     
                                    

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

แหลงงบประมาณ
เงินรายได

งบประมาณรวม

30,000                   

                                   

รวม
30,000                                                                                                     

 อบรม

( บาท)

 ประเมินผล

ชื่อกิจกรรม

30,000                     

ชื่อกิจกรรม

                                   30,000                        

 ติดตอโรงเรียนที่อบรม

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

30,000                        รวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวน ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมท่ีเขาอบรม
2.ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมมีความรูความเขาใจ

 อบรมการสรางเคร่ืองทางวิทยาศาสตร

ไมนอยกวา60 คน

ไมนอยกวารอยละ 90

30,000                         

ไมนอยกวารอยละ 75 4. ครู นักเรียนปฐมหรือมัธยมสามารถนําความรูไปใช

งบแผนดิน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             

ไมนอยกวารอยละ 80
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9.1    กิจกรรม
9.2    กิจกรรม อบรม  จํานวน 1 วัน
9.3    กิจกรรม ประเมินผลหลังการอบรม
9.4    กิจกรรม

งบดําเนินงาน 30,000    

คาใชสอย 7,000     - คาเอกสาร 60 คน*100บาท=6,000 บาท
- คานํ้ามัน 1,000 บาท

- คาอาหารวาง 60 คน*25บาท*2มื้อ=3,000 บาท
- คาวิทยากร 3 คน*6ชม.*600บาท=10,800 บาท

        (    ผศ.ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง          )
                       ตําแหนง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี

                      ผูเสนอโครงการ

ติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

คาวัสดุ

คาตอบแทน

งบรายจาย

ติดตอโรงเรียนที่จะอบรม
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

              คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

5,600                     

17,400                   

งบแผนดิน

- คาวัสดุ 5,600 บาท

- คาอาหารกลางวัน 60 คน*60บาท=3,600 บาท
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.6
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.1

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมใหประสบความสําเร็จ นักศึกษาตองไดทั้งความรู 
และการปฏิบัติควบคูกับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และประสบการณวิชาชีพกอน จากน้ันจะตองไดรับการฝกปฏิบัติงานจริง
ในสถานที่ประกอบการภายนอก การเรียนการสอนดังกลาวตองม ีทั้งวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะ ดานการจัดการอุตสาหกรรม
2.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะดานงานชาง
3.เพื่อสรางความเขาใจ และแนวทางการฝกประสบการณฯ อุตสาหกรรม
4.เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ

5.1 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0305-11-66

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.มีกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000     

                30,000                                                                     
 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                   รวม

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

 การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี

3 ครั้ง

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

30,000                         

30,000                   

แหลงงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

งบแผนดิน
30,000                     

เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             

งบประมาณรวม

1.จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี
2.ไดวัสดุสํานักงาน และอุปกรณ

30,000                         รวม
30,000                                                                                                     

ไมนอยกวา 19 คน
20 รายการ

4.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการรียนการสอนของคณาจารย

30,000                        
 การจัดการอุตสาหกรรม

ชื่อกิจกรรม
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,000     คาวัสดุ
 - คาวัสดุฝกงาน 25,000 บาท

5,000      คาใชสอย
- คาเบี้ยเล้ียงจํานวน 25 คน x 100 บาท x 2 วัน

งบแผนดิน

  เปนเงิน 5,000 บาท

30,000                        

ผูเสนอโครงการ

(  อาจารยดร.สมสุข  แขมคํา  )
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการบริหาร

รายละเอียดคาใชจาย

1.สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ และจัดซ้ือ
2.จัดนิเทศการฝกประสบการณและพบผูประกอบการ
3.ศึกษาดูงาน

งบรายจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

เงินรายได

จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

งบดําเนิงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3.1

ในการผลิตบัณฑิตที่มีความลักษณะพึงประสงค คือ คุณภาพทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพควบคูกับการเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ใหสอดคลองกับการเปนคนที่มีความสามารถดานทักษะและวิชาชีพ ดังน้ันจึงตองมีกระบวนการ และวิธีการที่หลากหลาย
จึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพเพื่อกระตุนใหนักศึกษาใหมีการพัฒนา
คุณลักษณะอยางรอบดาน และนําไปสูการเปนการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค

4. วัตถุประสงค
1เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของนักศึกษา
2.เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานวิชาการ และวิชาชีพ

5.1 กิจกรรม ฝกประสบการณวิชาชีพ
5.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานหนวยงานหรือรางงานที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 6 แหง

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0304-13-67

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     
2. 11,300    

                10,000                     11,300                                     

รวม

21,300                                                                                                     

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

21,300                         21,300                        

10,000                         

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

รวม

ชื่อกิจกรรม

 ศึกษาดูงาน

11,300                        

10,000                   
11,300                     11,300                   

 ฝกประสบการณวิชาชีพ
 ศึกษาดูงาน

ชื่อกิจกรรม

12 โรงงาน
6 แหง2.ศึกษาดูงาน

เงินรายได( บาท)

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 21,300             

งบประมาณรวม

                                   

 ฝกประสบการณวิชาชีพ

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

10,000                     

                                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.ฝกประสบการณวิชาชีพ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000     - คาเบี้ยเล้ียงจํานวน 25 คน x  100 บาท x 2 วัน
  เปนเงิน 5,000 บาท
- คานํ้ามันรถ  5,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      - คาเบี้ยเล้ียงจํานวน 25 คน x  100 บาท x 2 วัน
  เปนเงิน 5,000 บาท

6,300      -คานํ้ามันรถและคาเชารถ 6,300 บาท

งบดําเนินงาน 11,300                    
คาใชสอย

ศึกษาดูงานหนวยงานหรือโรงงานที่ประสบความสําเร็จ

1.ศึกษาดูงานหนวยงานหรือโรงงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 10,000                    
คาใชสอย

1.สํารวจความตองการของนักศึกษา
2.สงนักศึกษาออกฝกงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(  อาจารยดร.สมสุข  แขมคํา  )
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการบริหาร

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ฝกประสบการณวิชาชีพ
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. มติที่ 1  ขอที่  4.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. มาตรฐานที ่2 ขอที่ 2.2
2.5ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ยุทธศาสตรที ่2 ขอที่ 2.2.1

การปกครองสวนทองถ่ิน (Local Government) ถือเปนรูปแบบการปกครองที่สําคัญ  และจําเปนอยางย่ิงในสภาพสังคมปจจุบัน  
ทั้งน้ีดวยเพราะในประเทศไทยมีความแตกตางหลากหลายกัน ทั่งสภาพทางเศรษฐกิจ  สภาพทางสังคม  หรือแมแตสภาพทางการเมือง 
 ทองถ่ินจําเปนจะตองมีอํานาจ และความเปนอิสระจากรัฐบาลหลายๆ ทางจึงนําไปสูหลักการจัดการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนการ
กระจายอํานาจ  ซ่ึงการกระจายน้ีทําใหองคการบริหารสวนทองถ่ินตางๆ  มีอิสระในการบริหารงานบุคคล  งบประมาณและพัสด ุ
 เพื่อใหงานตาง ๆ มีประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงถือไดวาเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการชวยระบบการ
บริหารจัดการ

การดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึงในการดําเนินงาน
น้ีไดมีการประเมินผลการทํางานขององคการปกครองสวนทองถ่ินแตละระดับคือ  ตําบล  เทศบาลและระดับจังหวัด  พรอมกันน้ีทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2544 – 2553 ของประเทศไทยและแผนแมบทเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่องคการบริหารสวนทองถ่ินตองปฏิบัติเพราะมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการอยางครอบคลุม  ทั้งน้ีกรอบและแผนแมบทดังกลาวไมสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนทองถ่ินที่เปนเคร่ืองมือในการชี้วัดคุณภาพขององคกรแตละระดับ  ทั้งที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรเปนเคร่ืองมือที่
ชวยสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนทองถ่ินในแตละระดับ

ดังน้ันเพื่อใหการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนทองถ่ิน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณคาใหกับผูมารับบริการ
 ในดานความสะดวกรวดเร็วรวมถึงความโปรงใสตรวจสอบไดของระบบบริหารราชการ อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนา
ในภาพรวม  และสามารถบงชี้ถึงมาตรฐานการ ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควร
สอดคลองกับมาตรฐาน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับไดนําไปใชเปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีคุณภาพย่ิงข้ึนและมี
คุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแทจริง

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-5-0305-21-68

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางมาตรฐานและตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

5.1 กิจกรรม  สรางมาตรฐานและตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 8,000      6,000      6,000       

                8,000                       6,000                       6,000        

 สรางตัวมาตรฐานและตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
 และการสื่อสารขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

รวม 8,000                           6,000                          6,000                           
20,000                                                                                                       

20,000                                                            

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

20,000                         รวม
 และการสื่อสารขององคการบริหารสวนทองถ่ิน
 สรางตัวมาตรฐานและตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000                     20,000                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

20,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 1 เลม

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



240

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

และองคการบริหารสวนจังหวัดที่สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  

5.วิเคราะหขอมูล
6.สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน

15,000 คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร 5,000 บาท

5,000 คาใชสอย
- คาเบี้ยเล้ียง จํานวน 25 คน x 100 บาท x 2 วัน
  เปนเงิน 5,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

2. ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล  

(อาจารยนวรัตน  ประทุมตา)
ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

งบดําเนินงาน 20,000
งบแผนดิน เงินรายได

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

สรางตัวมาตรฐานและตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

1. เสนอโครงการ

3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย
4. เก็บรวบรวมขอมูล

งบรายจาย
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1. ช่ืองาน/โครงการ เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 
อ.เขายอย จ.เพชรบุรี  ผานเครือขายอินเตอรเนต

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการสูสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร.   มติท่ี 4  ขอท่ี 12
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.   มาตรฐานท่ี 3 ขอท่ี 3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ยุทธศาสตรย 3 ขอท่ี 3.1

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณดวยมรดกทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภูมิปญญาพื้นบาน  ซึ่งภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบานเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตของชุมชนและทองถิ่นมาตั้งแตโบราณ 
 ท่ีแสดงออกในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ไมวาจะเปนดานประเพณีพื้นบาน  ความเช่ือ  หัตถกรรม  สมุนไพรพื้นบาน  ฯลฯ  ในปจจุบัน
มรดกทางภูมิปญญาพื้นบาน  กําลังเส่ือมถอยและเริ่มสูญหายไปตามกระแสโลกาภิวัตน  ขาดผูสืบสาน  และในขณะเดียวกันมรดก
ทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบานเหลานี้กลับถูกไปใชในเชิงพาณิชย  ถูกละเมิดและนําไปใชอยางไมถูกตองและไมเคารพตอคุณคา
ด้ังเดิมท้ังตอวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบานรวมถึงคนในชุมชนผูเปนเจาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมนั้น  จึงทําใหภูมิปญญาพื้น
บานหายไปซึ่งเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธท่ีถูกตองประกอบกับในปจจุบันการเรียนรูสามารถศึกษาผานเครือขายอินเตอรเนต  
เพื่อใหเกิดการเผยแพรท่ีถูกตองจากคนในชุมชนท่ีเปนตนกําเนิดของภูมิปญญาพื้นบาน จะไดไมเกิดขอผิดพลาดในการเผยแพรตอๆ 
ไปดังนั้นเพื่อเปนการอนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริมและสนับสนุนเพื่อธํารงรักษา  และสืบทอดวัฒนธรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงไดจัดทําโครงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย 
จ.เพชรบุรี ท่ีจะนําไปสูการสงวนรักษา  สืบสาน  และคุมครองปกปองมรดกทางภูมิปญญาพื้นบานไวใหเยาวชนรุนหลังไดสืบทอด
ตอไป

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหคนในชุมชนรูสึกรักและหวงแหนภูมิปญญาทองถิ่น
2.  เพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี ผานเครือขายอินเตอรเนต

 กิจกรรม  อบรมการทําส่ือเพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน  2  วัน
5.1 ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ
5.2 จัดกิจกรรมการอบรม พรอมท้ังประกวดส่ือ
5.3 ประเมินผลการอบรม

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0305-31-69

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จํานวนส่ือภูมิปญญาทองถิ่น
4. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการอบรม ไมนอยกวารอยละ 75
5. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม ไมนอยกวารอยละ 75

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    

30,000                                                                                      
                                    

30,000                                                                                                         
                                    

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

30,000                          30,000                                                            รวม

 เขายอย  จังหวัดเพชรบุรี ผานเครือขาย อินเตอรเนต

  อบรมการทําส่ือเพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอ
 เขายอย  จังหวัดเพชรบุรี ผานเครือขาย อินเตอรเนต

30,000                          รวม

  อบรมการทําส่ือเพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอ 30,000                     30,000                                                 

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ไมนอยกวา 10 ส่ือ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ไมนอยกวา 30 คน
2. จํานวนปราชญทองถิ่น  ครูภูมิปญญา ไมนอยกวา 5 คน

6. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชหลังการอบรม ไมนอยกวารอยละ 65

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ติดตอประสานงานกับวิทยากร  หนวยงานตางๆ
4. ประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมกับนักเรียนกลุมเปาหมาย
5. เตรียมงานและประสานงานกับหนวยงาน บุคคล และกลุมเปาหมาย
6. จัดกิจกรรม  จํานวน 2 วัน
7.สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน

1,800     
7,200     

21,000   - คาอาหาร 30 คน x 120 บาท x 5 มื้อ
  = 18,000 บาท
- คาอาหารวาง 30คนx25บาทx4มื้อ = 3,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

( อาจารยนวรัตน  ประทุมตา)
ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

- คาวิทยากร 12ชม.x600บาท = 7,200 บาท

 หมายเหต ุถัวเฉลี่ยทุกรายการ

- คาเอกสารประกอบการอบรบ 30ชุด x60บาท=1,800บาทคาวัสดุ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน 30,000                   

คาตอบแทน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

1. เสนอโครงการ
2. ประชุมหารือในการจัดกิจกรรมโครงการ

อบรมการทําส่ือเพื่อเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น  อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี ผานเครือขายอินเตอรเนต

8.ติดตามผลการนําเนินการไปใชหลังเสร็จส้ินโครงการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
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1. ชื่องาน/โครงการ สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการสูสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.   มติที่ 4  ขอที่ 12
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ.   มาตรฐานที ่3 ขอที่ 3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ยุทธศาสตรย 3 ขอที่ 3.1

ภูมิปญญาและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอยางย่ิงภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบานเปนเคร่ืองมือในการดําเนินชีวิตของชุมชนและ
ทองถ่ินมาต้ังแตโบราณ  ที่แสดงออกในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ไมวาจะเปนดานประเพณีพื้นบาน  ความเชื่อ  หัตถกรรม  สมุนไพ
รพื้นบาน  ฯลฯ  ในปจจุบันมรดกทางภูมิปญญาพื้นบาน  กําลังเสื่อมถอยและเร่ิมสูญหายไปตามกระแสโลกาภิวัตน  ขาดผูสืบสาน 
 เชนเดียวกับตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี ที่มีภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบาน ที่สืบทอดกันมา ดังน้ันเพื่อเปนการอนุรักษ  
ฟนฟู  สงเสริมและสนับสนุนเพื่อธํารงรักษา  และสืบทอดวัฒนธรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินในตําบลหวยโรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรีที่จะนําไปสูการสงวนรักษา  สืบสาน 
 และคุมครองปกปองมรดกทางภูมิปญญาพื้นบานไวใหเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดตอไป

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหคนในชุมชนรูสึกรักและหวงแหนภูมิปญญาทองถ่ิน
2.  เพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูในชุมชน

5.1 กิจกรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน
5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0305-31-70

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000

                                30,000                                     

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน

รวม                                     
30,000                                                                                                     

30,000                         30,000                                                           

30,000                                                           

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน 30,000                         30,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน 30 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.ศึกษาสํารวจติดตอประสานงาน คัดสรรภูมิปญญาที่เหมาะสม

5.เตรียมงานและประสานงานกับหนวยงาน บุคคล และกลุมเปาหมาย
6. จัดกิจกรรม

9,000     - คาวัสดุ 9,000 บาท
3,600     - คาวิทยากร 6ชม. x600 บาท = 3,600 บาท

17,400    - คาอาหาร 30คนx4มื้อx 120 บาท =14,400 บาท
- คาอาหารวาง 30คนx 4มื้อx 25บาท = 3,000 บาท
  หมายเหตุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุ
คาตอบแทน

(อาจารยนวรัตน  ประทุมตา)
ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คาใชสอย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 30,000                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

4. ประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรมกับกลุมเปาหมาย

7.สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน

1.นําเสนอโครงการ  

สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน

2.สํารวจสถานที่แหลงเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน ที่ตองการใหความรู
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.บป.
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 1.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเปดสอนหลักศูตร วศ.บ. (กศ. บป.) ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 27 คน(หลักสูตร 13
ป) การจักการเรียนการสอนจําเปนตองใชวัสดุฝกและวัสดุสิ้นเปลือง  เพื่อใชในการฝกปฏิบัติเพื่อใหการจักการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ตามภาระกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
4.1 จัดหาวิสดุฝกใหแกนักศึกษา
4.2 จักหาวิสดุเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัตงาน
4.3 จัดหาเคร่ืองมือสนับสนุนการฝกปฏิบัติใหแกนักศึกษา
4.4 จัดพานักศึกษาศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม

5.1 กิจกรรม วัสดุฝกในสาขาวิชาแกนักศึกษา
5.2 กิจกรรม วัสดุกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก และอื่นๆ
5.3 กิจกรรม วัสดุเชื้อเพลิงดีเซล O₂ CO₂ และ Ar  C₂H₄
5.4 กิจกรรม จัดหาเคร่ืองมือและวัสดุประกอบการใชเชื้อเพลิง
5.5 กิจกรรม โครงการนักศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม 1 คร้ัง

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 3-2-0306-11-71

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จัดหาเหล็กตันขนาด  3 x 0.5" 1 เสน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3. จัดหาเหล็กตันขนาด   3 x 0.5" 
4.
5. 13,140     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    
2. 5,000      10,000    
3. จัดหาเหล็กตันขนาด    3 x 0.5" 5,000      10,000    5,000      
4. 30,000     30,000    5,000      
5. 10,000    28,760    

                40,000                     90,000                     3,140       

4.จัดหาวัสด ุกระดาษ หมึกปร้ิน  ฯลฯ 40 รีม+หมึกปร้ิน 6 ชุด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม  1 โครงการ
2. จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิง 5 ถัง

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 171,900             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม 30,000                     

20,000                       จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิง
20,000                     

 จัดหาวัสด ุกระดาษ หมึกปร้ิน  ฯลฯ 88,760                     
 คาซอมครุภัณฑ

 โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม
  จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิง

 จัดหาวัสด ุกระดาษ หมึกปร้ิน  ฯลฯ

171,900                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม

รวม

40,000                         90,000                        41,900                        
171,900                                                                                                   

 คาซอมครุภัณฑ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. คาเบี้ยเล้ียง 10,000    
2.คายานพาหนะ 8,000      
3.คาที่พัก 12,000    

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุฝกการเรียนการสอน 20,000

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุฝกการเรียนการสอน 20,000

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุสํานักงาน  88,760

งบดําเนินการ 20,000
คาวัสดุ 20,000                    

1.จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง ประกอบการเรียนการสอน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการศึกษางานภาคอุตสาหกรรม

1.ศึกษาดูงานโรงงานผลิดเหล็กรีดรอน อ.บางสะพาน
2.ศึกษาดูงานโรงงานผลิตเหล็กรีดเย็น  อ. บางสะพาน

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ 30,000
คาใชสอย 30,000                    

 จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิง

งบดําเนินการ 88,760
คาวัสดุ 88,760                    

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินการ 20,000
คาวัสดุ 20,000                    

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

จัดหาเหล็กตันขนาด    3 x 0.5" 

1.จัดซ้ือวัสดุเหล็กตัน ขนาด 3 x 0.5" 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดหาวัสด ุกระดาษ หมึกปร้ิน ฯลฯ

1.จัดซ้ือ จัดหาวัสด ุกระดาษ หมึกปร้ิน ฯลฯ
งบรายจาย
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9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000 - คาวัสดุซอม  10,000
- คาแรง  3140คาใชสอย 3,140                     

งบดําเนินการ 13,140
คาวัสดุ

ซอมครุภัณฑ

1.จัดซ้ือ วัสดุซอมครุภัณฑ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยอุทัย  ผองรัศม ี)
ตําแหนงคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ü ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 1.1(8)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 1.3

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปดสอนหลักสูตร วศ.บ. ป 2549 และในป 2553 เปนปที่จะตองใหสภาวิศวกรรับรองหลักสูตร
ครั้งที่ 2 ดังนั้นเพ่ือใหกระบวนการรับรองหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับของสภาวิชาชีพ (กว.) และใหการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงกําหนดโครงการตาง ๆ สนับสนุนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงาน

4. วัตถุประสงค
4.1 เพ่ือใหการจัดการศึกษา วศ.บ. มีคุณภาพ 
4.2 เพ่ือใหหลักสูตรผานการรับรองครั้งที่ 2
4.3 เพ่ือเสริมสรางการบริหารงานสาขาวิชามีความโปรงใส

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. สนับสนุนอาจารยอบรมทางวิชาการ 1-2 คน

1 หลักสูตร
1 หนวย( 1,000ใบ)

1 ชุด4. วัสดุฝก

1. หลักสูตรไดรับการรับรองคร้ังที่ 2
2. จัดทํา Web Site สาขาวิชาและจัดทําแผนพับ

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0306-11-72

3.  หลักการและเหตุผล

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

คาเปาหมาย
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 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    20,000    6,360     

                20,000                    20,000                   6,360      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

39,920    คาวัสดุ
1. วัสดุฝกปฏิบัติ 33,920    
2. แผนพับประชาสัมพันธ 1,000x6 6,000     

6,440      คาใชสอย
1. คาเบ้ียเลี้ยง 2x210x2 840        
2. คายานพาหนะ 200x4x2 1,600     
3. คาที่พัก 2x1,000x2 4,000     

 จัดหาวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ

                                  รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

งบแผนดิน

ชื่อกิจกรรม

46,360            

1.จัดซื้อวัสดุฝก

จัดหาวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

46,360                         

46,360                       

งบประมาณรวม
( บาท)

 จัดหาวัสดุฝกนักศึกษาภาคปกติ

เงินรายได

แหลงงบประมาณ

46,360                                                                                                    

งบแผนดิน

ชื่อกิจกรรม

46,360                         
เงินรายได

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตรจารยอุทัย   ผองรัศมี)
ตําแหนง คณบด ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม

งบดําเนินการ
งบรายจาย รายละเอียดคาใชจาย

20,000                         20,000                       6,360                         



252

1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการเขารวมงานวิจัยเครือขาย Me Nett ป 2553 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.1

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลไดเขารวมเปนเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย  ซ่ึงสมาชิกแตละปไดทําผลงาน
วิจัยเสนอ เพื่อเผยแผรเพื่อนําเสนอผลงานการวิจัยไปใชประโยชน ในปที ่2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนเจาภาพในสวนสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล มีการกําหนดผลงานนําเสนอปละ 1 เร่ือง

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเผยแพรผลวานวิจัยและนําผลงานไปใช
4.2 เพื่อเปนเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย
4.3 เพื่อพัฒนางานวิจัยดานวิศวกรรมเคร่ืองกล

5.1 กิจกรรม เผยแพรงานวิจัย 1-2 เร่ือง  

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0306-13-73

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร 2 เร่ือง

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 40,000           
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8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000     

                40,000                                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินการ 40,000
40,000 คาใชสอย

1. คาลงทะเบียน 6 คน คนละ 3,500 บาท 21,000    
2. คาเบี้ยเล้ียง 1,260      
3. คาที่พัก 3,000      
4. คายานพาหนะ 14,740    
ถัวเฉล่ียทุกรายการ

 เผยแพรงานวิจัย

                                   
 1. การเผยแพรงานวิจัย 40,000                     

งบแผนดิน เงินรายได
40,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท)

40,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยอุทัย  ผองรัศม ี)
ตําแหนงคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40,000

เผยแพรงานวิจัย

1. นําเสนอผลงานวิจัย 1-2 เร่ือง 
2. เขารวมประชุมเครือขาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รวม

รายละเอียดคาใชจาย

40,000                                                                                               
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1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาทักษะการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่5.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่3.1

ตามภารกิจหลักสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปนศูนยจัดฝกอบรมหลักสูตรการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงมี
หนาที่จัดอบรมใหความรูแกภาคอุตสาหกรรม ดาน การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร แกภาคอุตสาหกรรมและบุคคลที่
สนใจและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอื่น ๆ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเฉพาะทาง
4.2 เพื่อเปนการบริการวิชาการใหแกทองถ่ิน

5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. วิศวกร + ครูอาจารย 5 คน

 บาท

รวม 30 คน

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
15 คน

2. จํานวนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป 10 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 32,000            

1. จํานวนบุคลากรภายนอก

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0306-13-74

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล



255

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 32,000    

                                               32,000                                      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ความตองการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบและเขียนแบบ

งบดําเนินการ 32,000     
14,400    คาตอบแทน

คาตอบแทนวิทยากร 14,400      
13,500    คาใชสอย

คาอาหาร 100x3x30 13,500      
4,100      คาวัสดุ

คาวัสดุ 4,100        

  

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยอุทัย  ผองรัศม ี)
ตําแหนงคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร

รวม

งบแผนดิน เงินรายได

1. จัดหาบุคลากรภายนอกเขารวมอบรมตามเขตพื้นที่เขายอยและภาคอุตสาหกรรม

3. จัดเตรียมเอกสาร

                                  32,000                                                           
32,000                                                                                                    

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจายงบรายจาย

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร

32,000                    32,000                     
รวม 32,000                                                         32,000                          

เงินรายได
ช่ือกิจกรรม

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน
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1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  (   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.2 มาตราดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2 ดานวิจัยและงานสรางสรรค
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.3 ยกระดับมาตรางานวิจัยที่ตอบสนองตอสังคมและสอดคลองกับ

การพัฒนาการแขงขันของประเทศ

ไฮดรอลิกแรมปม (Hydraulic Ram Pump) เปนเคร่ืองที่สามารถสูบนํ้าจากที่ตํ่าข้ึนที่สูง โดยอาศัยแรงกระแทกและการปด - เปด
วาลวนํ้าโดยไมใชไฟฟา ซ้ึงมีหลักการทํางาน คือ เมื่อมีแรงดันนํ้าไหลเขา นํ้าก็จะไหลผานวาลวเขาไปในหองปด และวาลวอีกตัว 
ก็จะปดตัวเน้ืองจากแรงดันนํ้า ในหองที่ปดน้ันก็จะทําใหเกิดแรงกดอากาศข้ึน อากาศที่เกิดแรงกดกระทันหันก็จะหดตัวดวยแรงอัดและ
แรงดันนํ้าทางดานเขาถูกตานกับวาลวนํ้าที่ปดอยูก็จะเปดออกดวยแรงโนนถวงของโลก ทําใหวาลวเปดออกนํ้าก็จะไหลทะลักออกดวย
 เมื่อเกิดการไหลของนํ้าข้ึนอีกคร้ัง วัฏจักรการทํางานจะกลับไปเร่ิมแรกใหมและจะดําเนินไปเล่ือยๆ จนกวาจะไมมีนํ้าไหลงลงสูเคร่ือง

4. วัตถุประสงค
4.1 ออกแบบไฮดรอลิกแรมโดยใชปมเปนอุปกรณสงนํ้าตนกําลัง
4.2 ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกแรมปม

5.1 กิจกรรม ศึกษาคนควาและออกแบบไฮดรอลิกแลมปม สรางและทดสอบไฮดรอลิกแลมปม
        และวิเคราะหผลและสรุปผลจัดทํารายงาน

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-5-0306-21-75

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ศึกษาการเพิ่มเฮดความดันของเคร่ืองสูบโดยใช Hydralic Ran Pump
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
20,000      
20,000     

ชื่อกิจกรรม

รวม

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  รานงานโครงการ 1 ฉบับ

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

เงินรายได
20,000                     20,000                   

20,000                        
1.ศึกษาคนควาและออกแบบไฮดรอลิกแลมปม

20,000                         

20,000                                                                                                     

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

20,000                         

1.ศึกษาคนควาและออกแบบไฮดรอลิกแลมปม

รวม                                    
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5. วิเคราะหผลเพื่อหาคาประสิทธิภาพการทํางาน

18,000 คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,000 บาท

2,000 คาตอบแทน
คาอาหารทําการนอกเวลา 20คนx1วันx100บาท เปนเงิน

งบรายจาย
งบดําเนินงาน 20,000

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง พนักงานมหาวัทยาลัย สายวิชาการ
ผูเสนอโครงการ

2,000 บาท

(อาจารยกังสดาล   สกุลพงษมาลี )

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

3. สรางอุปกรณไฮดรอลิกแลมปม โดยใชเคร่ืองสูบนํ้าเปนตนความดัน
4. ทดสอบชุดไฮดรอลิกปม

6. สรุปผลการทําสอบ
7. จัดทํารายงาน

ศึกษาคนควาและออกแบบไฮดรอลิกแลมปม สรางและทดสอบไฮดรอลิกแลมปม

1.  ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับไฮดรอลิกแลมปม
2. ออกแบบอุปกรณไฮดรอลิกแลมปมโดยใชเคร่ืองสูบนํ้าเปนอุปกรณตนความดัน
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1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่3.2(1)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1

ตามภารกิจหลักสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเปนศูนยจัดฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งมีหนาที่จัดอบรมใหความรูแกภาคอุตสาหกรรม ดาน Boiler ใหแกภาคอุตสาหกรรมและบุคคลที่สนใจและ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอ่ืน ๆ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหผูท่ีมีหนาท่ีควบคุมหมอน้ํา มีสิทธ์ิสอบเปนผูควบคุมประจําหมอน้ําได
4.2 เพื่อเปนการบริการวิชาการใหแกทองถิ่น

กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอนํ้า จํานวน  6  วัน
5.1  ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
5.2 ประชาสัมพันธการอบรม
5.3 จัดกิจกรรมการอบรม
5.4 ประเมินผลการอบรม

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. จํานวนบุคคลที่สนใจทั่วไป

 บาท

25 คน
รอยละ 75

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0306-31-76

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนบุคลากรในอ.เขายอย 30  คน

2. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการอบรม

4. ประชาชนสามารถนําความรูไปใช รอยละ 65
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการอบรม รอยละ 75

72,000            



44

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได

1. 43,000    
2. คาสอบขอสอบมาตรฐาน 15,000    
3. คาอาหารวาง/คาอาหารกลางวัน 9,900      

    4. คาเอกสาร 4,100      
               72,000                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. ติดตอวิทยากรภายนอก
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. จัดอบรม จํานวน  6  วัน
5.ประเมินผลการอบรม
6. ติดตามประเมินผลการนําไปใชหลังการอบรม

งบดําเนินการ 72,000    
คาตอบแทน คาวิทยากร จํานวน 6 วัน 43,000    
คาใชสอย 29,000    1. คาขอสอบมาตรฐานของ วว. 15,000    

2. คาอาหาร 9,900      
3. คาเอกสาร 4,100      
ถัวเฉล่ียทุกรายการ

72,000                        

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 คาวิทยากร

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                 

รวม

งบรายจาย งบแผนดิน

ชื่อกิจกรรม

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา

1. จัดหาบุคลากรภายนอกเขารวมอบรมตามเขตพ้ืนที่เขายอย 

43,000                    

ผูเสนอโครงการ

(ผูชวยศาสตราจารยอุทัย  ผองรัศมี )
ตําแหนงคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                 

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

72,000                      
72,000                                                                                               

72,000                      

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผูควบคุมประจํา 72,000                     72,000                    
 หมอน้ํา รุนที่ 14 (6 วัน)

รวม

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
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1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  19 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  1.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  5.1

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งใหการบริหารจัดการของคณะดําเนินไปตามแผน  สามารถตรวจสอบได  และสามารถผลักดันให
คณะเขาไปสูระดับสากล

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน  ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร   อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

5.1 กิจกรรม  จัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.  จํานวนวัสดุ  อุปกรณ  

 บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0307-11-77

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 สนับสนุนจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

1.  อาจารยและนักศึกษาไดรับบริการอยางทั่วถึง อาจารยรอยละ 80
นศ.รอยละ 60

ซ้ือวัสด ุอุปกรณ  

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 53,665             
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     20,000    13,665    

                20,000                     20,000                     13,665     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

33,665     คาวัสดุ
 วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟา วัสดุคอมพิวเตอร  33,665  บาท

20,000     คาใชสอย
คาเบี้ยเล้ียง   
คาที่พัก
คายานพาหนะ

ถัวเฉล่ียทุกรายการ

 จัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 53,665                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

                                   

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

รวม 53,665                         

ชื่อกิจกรรม

                                   

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

 จัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รวม 20,000                         20,000                        13,665                        
53,665                                                                                                     

ผูเสนอโครงการ

นายอภิรัตน  วงศศุภชาติ     
 ตําแหนง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

งบดําเนินงาน 53,665                        

จัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

รายละเอียดคาใชจายงบรายจาย งบแผนดิน

1.  จัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณประกอบการเรียนการสอน

เงินรายได
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1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ( ü) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน งานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  1.1(8)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.3

เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และความพรอมขององคกร ตลอดจนสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม เพื่อนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป 
คณะเขาไปสูระดับสากล

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพทางสังคม

5.1 กิจกรรม  พัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

ตามแผนที่กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน นักศึกษาจบการศึกษา

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 23,000             

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

 พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 1-2-0306-13-78

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 5,000 10,000 8,000      

                5,000                       10,000                     8,000       

9.1    กิจกรรม

 แนวทางการดําเนินงาน

11,500     คาวัสดุ
- คาวัสดุสาขา  11,500  บาท

2,500      คาใชสอย
-  คาอาหารวาง20คนx25บาทx5ม้ือ เปนเงิน2,500บาท

9,000      คาตอบแทน
-  คาตอบแทนวิทยากร1คนx3ชม.x600บาท5คร้ังเปนเงิน
9,000 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาติ     
 ตําแหนง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

งบรายจาย งบแผนดิน
งบดําเนินงาน 23,000                        

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

จัดซ้ือวัสดุฝกในการเรียนการสอน  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

8,000                          
23,000                                                                                                     

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)ชื่อกิจกรรม T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 5,000                           10,000                        

 พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 23,000                     
                                   รวม 23,000                                                            

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
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1. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาแนวทางการปรับพื้นฐานของนักศึกษาในรายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 23
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 6.6

            รายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอร เปนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  เปนการปรับพื้นฐาน
และใหความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนรายวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรตอไป โดยในรายวิชาน้ีเปนวิชา
ที่วาดวยลักษณะและความสําคัญของเครือขายไมโครคอมพิวเตอร เทคโนโลยีพื้นฐาน รูปแบบของเครือขายไมโครคอมพิวเตอร
การวางแผนและโครงสรางการจัดเครือขายไมโครคอมพิวเตอร ระบบการรักษาความปลอดภัย จะเห็นไดวา เปนรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับเครือขายไมโครคอมพิวเตอรเปนอยางมาก
         ทั้งน้ีนักศึกษาที่เขามาเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรน้ัน มีพื้นฐานทางดานเครือขายคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน 
มาอยูรวมกัน จึงทําใหเกิดปญหาข้ึนเพราะความแตกตางของพื้นฐานน่ันเอง เชน นักศึกษาไมเขาใจ เมื่อยกตัวอยางกรณีศึกษาที่
ไมไดเกี่ยวของกับพื้นฐานตนเอง จึงทําใหนักศึกษาที่ต้ังใจฟงขาดสมาธ ิอาจารยผูสอนไมสามารถทําการสอนไดอยางตอเน่ือง 
จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน จึงทําใหเกิดการวิจัยในชั้นเรียนน้ี เพื่อหาแนวทางในการแกไข สําหรับการสอนวิชาเครือขายไมโคร
คอมพิวเตอร สําหรับผูเรียนที่มีพืนฐานที่แตกตางกัน และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อหาแนวทางในการแกไขสําหรับการสอนที่ลักษณะของผูเรียนที่มีพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน
 2. เพื่อทําใหนักศึกษาที่มีพื้นฐานที่แตกตางกันสามารถเรียนรูรวมกันในรายวิชาเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ

5.1 กิจกรรม จัดการศึกษาในรายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอร 
5.2 กิจกรรม สรุปและรายงานผลการวิจัย

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ1-5-0307-21-79

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 17,000     

2. 3,000      
                17,000                     3,000                                       

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

รวม

 สรุปและรายงานผลการวิจัย

20,000                                                                                                     

 คอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2/2553

ชื่อกิจกรรม

 สรุปและรายงานผลการวิจัย

17,000                   

20,000                        

17,000                         3,000                                                             

3,000                      
 คอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2/2553

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอรมีคะแนนในการปฏิบัติในเกณฑดี
ไมเกิน 25 คะแนน
มากกวา 80%

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

 จัดการศึกษาในรายวิชาเครือขายไมโคร

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

17,000                     

งบประมาณรวม

 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอรมีคะแนนเฉล่ียไมแตกตางกัน

 จัดการศึกษาในรายวิชาเครือขายไมโคร

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                   รวม 20,000                         
3,000                     
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

17,000     คาวัสดุ
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 14,000 บาท
 - คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 3,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000      คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน และคาเขาเลมงานวิจัย
   เปนเงิน 3,000 บาท

จัดการศึกษาในรายวิชาเครือขายไมโครคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2/2553

3,000                          
งบรายจาย งบแผนดิน

งบรายจาย

1. การเรียนแบบกลุม

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน
รายละเอียดคาใชจาย

17,000                        
เงินรายได

2. การฝกปฏิบัติจากเคร่ืองมือจริงและแบบเสมือนจริง
3. การเรียนผานระบบเครือขาย

ผูเสนอโครงการ

(นายอภิรัตน  วงศศุภชาติ)
ตําแหนง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

สรุปและรายงานผลการวิจัย

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สรุปผลการศึกษา
3. จัดทํารูปเลมงานวิจัยและรายงานผลการวิจัย

งบดําเนินงาน

งบแผนดิน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเยาวชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเขายอย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 5.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่  3.1

            เทคโนโลยีในโลกปจจุบันมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในศาสตรเรื่องคอมพิวเตอร ที่ในปจจุบันนี้
กลายมาเปนสวนหนึ่งของทํางานในหลายสาขาอาชีพและเปนองคประกอบในการดํารงชีวิตประจําวัน การศึกษาหาความรู
และระบบการเรียนรูดวยตัวเองจากหนังสือตางๆ ที่มีจําหนายอยูในทองตลาดอาจจะไมเพียงพอ โดยเฉพาะกลุมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งมีโอกาสไดใชงานคอมพิวเตอรมากขึ้น แตยังขาดประสบการ ทักษะ และความชํานาญในการใชงาน
          ดวยเหตุนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมซอฟตแวร จึงเห็นสมควรที่จัดโครงการอบรมเยาวชนในพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนตนและตอนปลาย ในพ้ืนที่อําเภอเขายอย ที่มีความสนใจ
ดานคอมพิวเตอรใหมารับการอบรม เพ่ือจัดอบรมความรูดานคอมพิวเตอรทั้งทางซอฟตแวรและฮารดแวรในลักษณะของการใชงาน
เบ้ืองตน และไดมีโอกาสฝกใชงานคอมพิวเตอรภายใตการดูแลของนักศึกษา รวมถึงทํากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสรางความสามัคคีของ
นักเรียนระหวางที่อยูรวมกัน

4. วัตถุประสงค
1. เพ่ือเปนการเสริมสรางแนวความรู และยกระดับความรูดานคอมพิวเตอรใหเยาวชนในเขตอําเภอเขายอย
2. เพ่ือกระตุนเกิดความสนใจ และตื่นตัวในการเรียนรูคอมพิวเตอรดวยตนเองมากขึ้น นําเอาความสามารถของคอมพิวเตอรไปใช
ในการเรียนรูวิชาการอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม
 3. เปนการประชาสัมพันธสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหเปนที่รูจัก

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานคอมพิวเตอร จํานวน 2 วัน
5.1 สํารวจความตองการในการอบรม
5.2 ประสานงานสถานศึกษา
5.3 ดําเนินการอบรม
5.4 ประเมินผลการอบรม
5.5 ติดตามหลังการประเมินผล

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0307-31-80

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1   เยาวชนรับการอบรม  ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2  เยาวชนที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
3  เยาวชนที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจ
4  เยาวชนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

                                20,000                                                 

ไมนอยกวารอยละ 65

แหลงงบประมาณ
( บาท)

20,000                                                         

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

20,000                   

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

รวม

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ดานคอมพิวเตอร จํานวน 2 วัน

รวม

                                  

                                    
20,000                                                                                                    

งบประมาณรวม

20,000                       

ชื่อกิจกรรม

งบแผนดิน
20,000                    

20,000            

เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 ดานคอมพิวเตอร จํานวน 2 วัน

คาเปาหมาย
ไมนอยกวา 30 คน

20,000                         

ชื่อกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ 75
ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ประเมินผล

คาตอบแทน 7,200      - คาตอบแทนวิทยากร  
จํานวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

คาใชสอย 11,550    - คาอาหารกลางวัน
จํานวน 35 คน x 2 ม้ือ x ม้ือละ 80 เปนเงิน 5,600 บาท
 - คาอาหารวาง
จํานวน 35 คน x 4 ม้ือ x ม้ือละ 20 เปนเงิน 2,800 บาท
 - คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 35 เลม x เลมละ 90 บาท เปนเงิน 3,150 บาท

คาวัสดุ 1,250      - คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,250 บาท
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบแผนดิน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาต)ิ
ตําแหนง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

1. ประสานงานสถานศึกษาในเขตอําเภอเขายอยปกติ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

งบรายจาย
4. ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จส้ินโครงการ

20,000                   งบดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ถายทอดเทคโนโลยี
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3.1

         ในปจจุบันการสอนที่เนนไปที่การใหผูเรียนอานหนังสือแตในตํารา  ไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีนัก  
การสอนโดยใชสื่อทางคอมพิวเตอรทางดานกราฟฟก  เชน ภาพเคล่ือนไหว  ภาพสามมิติ  การทํา e-learning    เปนตน  จะสงผลใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึนมาก   นอกจากน้ันผูสอนยังสามาถนําเอาสื่อที่ผลิตไปประกอบในการขอเล่ือนวิทยฐานะไดอีกดวย  

4. วัตถุประสงค
1  เพื่อพัฒนาทักษะและสรางองคความรูใหมในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ในเขตอําเภอเขายอย 
2.เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในเขตอําเภอเขายอย
 

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน
5.1 สํารวจความตองการ
5.2 ประสานงานกับสถานประกอบการ
5.3 ดําเนินการอบรม
5.4 ประเมิน
5.5 ติดตามผลหลังการอบรม

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0307-31-81
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. ครูมีความพึงพอใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

                                20,000                                                     

งบประมาณรวม

20,000                         

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,000             

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน

20,000                   

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

ชื่อกิจกรรม

20,000                        รวม

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

20,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม

2. ครูมีความรูความเขาใจ

ไมนอยกวา 30 คน

ไมนอยกวารอยละ 90

20,000                     

ไมนอยกวารอยละ 75 4. ครูสามารถนําความรูไปใช

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน

แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน

ไมนอยกวารอยละ 80

20,000                                                           

คาเปาหมาย

รวม

                                   

                                    

เงินรายได

1. ครูเขารับการอบรม  ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ประเมินผล

7,200      - คาตอบแทนวิทยากร  
จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
 - คาอาหารกลางวัน
จํานวน 35 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 80 เปนเงิน 5,600 บาท
 - คาอาหารวาง
จํานวน 35 คน x 4 มื้อ x มื้อละ 20 เปนเงิน 2,800 บาท
 - คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 35 เลม x เลมละ 90 บาท เปนเงิน 3,150 บาท

1,250      - คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,250 บาท
หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

คาวัสดุ

งบแผนดิน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย
งบดําเนินงาน

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยภาคย  พราหมณแกว)
ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

1. ประสานงานสถานศึกษาในเขตอําเภอเขายอยปกติ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

4. ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

20,000                   

คาใชสอย 11,550                   

คาตอบแทน
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1. ชื่องาน/โครงการ อบรมการประกอบและแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 6.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 1.4 

               ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้น ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสาร การทํางาน 
ดานความบันเทิง รวมทั้งอํานวยความสะดวกสบายใหกับผูใช ซึ่งคอมพิวเตอรมีหลายรูปแบบ ไดแก Software (ซอฟทแวร) 
Hardware (ฮารดแวร) Network (เน็ตเวิรค) Security (ระบบรักษาความปลอดภัย) เปนตน ซึ่งแตละชนิดก็จะแตกตางกันไป
               ปญหาจากการใชงานคอมพิวเตอร เกิดขึ้นไดหลายอยางทั้ง ในดาน ฮารดแวร ซอฟตแวร ในการแกปญหาตางๆ 
ถาผูใชไมมีความรูความสามารถในการแกปญหาดวยตนเอง ตองดําเนินการสงรานซอม ทําใหเกิดคาใชจายขึ้น  เพ่ือลดคาใชจาย
ดังกลาวและทําใหประชาชนสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดเอง  การจัดอบรมครั้งนี้ เปนการสอนในเรื่องของอุปกรณแตละชนิด 
หลักการทํางานของอุปกรณแตละชนิด การดูแลบํารุงรักษาและการใชงาน รวมถึงสอนการประกอบคอมพิวเตอรอยางงายดวยตัวเอง       
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเขายอยที่สนใจในดานอุปกรณหรือฮารดแวรของคอมพิวเตอร ไดมีความรู ความเขาใจในดาน
ฮารดแวรของคอมพิวเตอรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน ในดานของการทํางาน หรือการดูแลรักษา
คอมพิวเตอรขั้นตนดวยเองตนเอง

4. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเขายอยสามารถแกไขปญหาและประกอบคอมพิวเตอรเปน
2. เพ่ือใหผูที่สนใจทางดานคอมพิวเตอรนั้นไดมาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบ และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน จํานวน 2 วัน
5.1 สํารวจความตองการในการอบรม
5.2 ประสานงานสถานศึกษา
5.3 ดําเนินการอบรม
5.4 ประเมินผลการอบรม
5.5 ติดตามหลังการประเมินผล

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 2-3-0307-31-82

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    

                                20,000                                                 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได

4. ประชาชนสามารถนําความรูไปใช
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการอบรม

1. ประชาชนที่เขารับการอบรม  ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการอบรม

ไมนอยกวา 30 คน

                                  20,000                         

รอยละ 75

รอยละ 65

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบ

20,000                   

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

รอยละ 75

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบ

คาเปาหมาย

20,000                                                           รวม                                   
20,000                                                                                                    

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 20,000            

20,000                    

งบประมาณรวม

20,000                       

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน จํานวน 2 วัน

ชื่อกิจกรรม

 และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน จํานวน 2 วัน

รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3. ประเมินผล

7,200      คาตอบแทนวิทยากร  
จํานวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท

11,550   คาอาหารกลางวัน
จํานวน 35 คน x 2 ม้ือ x ม้ือละ 80 เปนเงิน 5,600 บาท
คาอาหารวาง
จํานวน 35 คน x 4 ม้ือ x ม้ือละ 20 เปนเงิน 2,800 บาท
คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน 35 เลม x เลมละ 90 บาท เปนเงิน 3,150 บาท

1,250     คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,250 บาท

หมายเหต ุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

20,000                   
งบแผนดิน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

ตําแหนงประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
(อาจารยอภิรัตน  วงศศุภชาต)ิ

คาวัสดุ

คาใชสอย 

คาตอบแทน 

งบรายจาย

1. ประสานงานพัฒนาชุมชนอําเภอเขายอย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

4. ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จส้ินโครงการ

งบดําเนินงาน
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1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนจัดการศึกษาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.6
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1.1

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อกี่พัฒนา และเพื่อสราง
องคความรูดานเทคโนโลยีฯ เพื่อพัฒนางานพัฒนาทองถ่ิน และพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการเสริมสรางความรู
2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู และคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา

5.1 กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จัดซ้ือตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบ งป.2 รหัสงบประมาณ 6-2-0308-11-83

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.ไดตํารา และเอกสารประกอบการสอน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000     30,000    46,300    

                30,000                     30,000                     46,300     

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จัดซ้ือตําราและเอกสาร

8 รายการ

106,300                   

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)ชื่อกิจกรรม

106,300                       

 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จัดซ้ือตําราและเอกสาร

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

106,300                      
106,300                  

                                   

ไมนอยกวา 15 คน

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.จํานวนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ

30,000                        46,300                        
106,300                                                                                                   

รวม 30,000                         

2.ไดวัสดุสํานักงาน และวัสดุการศึกษา

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

20 รายการ

1 ครั้ง4.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการรียนการสอนของคณาจารย

106,300           

งบประมาณรวม
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

106,300   คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน 60,000 บาท
- คาวัสดุตํารา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

งบแผนดิน เงินรายได

2.ดําเนินการจัดซ้ือ ตํารา และเอกสารฯ
3.ประเมินและสรุปผลการดําเนินการ

งบรายจาย

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จัดซ้ือตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

1.สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ และตําราเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ผูเสนอโครงการ

(  อาจารยดร.สมสุข  แขมคํา  )
ตําแหนง รองคณบดีดานยุทธศาสตรการบริหาร

งบดําเนินงาน

  46,300 บาท

106,300                      
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1. ชื่องาน/โครงการ อบรมการพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดตามหลักเศรฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเขายอย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

  ( ü) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน บริการวิชาการสูสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร.   มติที่ 4  ขอที่ 12
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ.   มาตรฐานที ่3 ขอที่ 3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ยุทธศาสตรย 3 ขอที่ 3.1

ประชาชนในเขตเทศบาลเขายอย สวนใหญประกอบดวยทํานา ซ่ึงจะมีเวลาวาง ในชวงทําการเกษตร ประกอบกับรายไดตอครัวเรือน
เฉล่ียไมสูงมาก ทําใหเกิดปญหาในดานเศรษฐกิจทองถ่ินและความเจริญของทองถ่ินไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ดังน้ันจึงควรมีการอบรม
เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกรในเขตเทศบาลเขายอย และจากการสํารวจ ความตองการเบื้องตนของเกษตรกรในเขตทองที่เทศบาลเขายอย
มีความตองการ และความสนใจในการที่จะประกอบอาชีพเสริมในการเพาะเห็ดนางฟา เปนรายไดเสริมในครัวเรือน

 

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน

5.1 อบรมอาชีพเพาะเห็ดนางฟาใหเกษตรในเขตเทศบาลเขายอย
5.2  ติดตอประสานงานผูที่เกี่ยวของ
5.3 ดําเนินการอบรม
5.4 ประเมินผลการอบรม

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.ประชาชนที่เขารวมการอบรมมีความรูความเขาใจในการเพาะเห็ด ไมนอยกวารอยละ 75
3.ประชาชนที่เขารวมการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม ไมนอยกวารอยละ 75

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000

                                30,000                                     

 อบรมอาชีพเพาะเห็ดนางฟา

รวม                                     30,000                                                           
30,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 30,000                         30,000                                                           

30,000                         30,000                    อบรมอาชีพเพาะเห็ดนางฟา

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 30,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 30 คน

4. ประชาชนที่เขารวมการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 65
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9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.ประชาสัมพันธ

5.สรุปและประเมินผล

20,000    - คาวัสดุ 20,000 บาท
7,200     - คาวิทยากร 12ชม. x600 บาท = 7,200 บาท

คาใชสอย 2,800     -คาจัดพิมพเอกสาร 2,800บาท

  หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 30,000                   
คาวัสดุ
คาตอบแทน

(อาจารยกังสดาล  สกุลพงษมาลี)
ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

6.ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมอาชีพเพาะเห็ดนางฟา

1.นําเสนอโครงการ  
2.ติดตอประสานงาน

4.จัดกิจกรรม



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เม่ือวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(.............................................................) (.............................................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีที่รับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2513 เปนเงิน 3,107,300  บาท  โดยคณะไดจัดทําโครงการตามกรอบยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี รวม  11  โครงการ
     ผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการโครงการไดตามเปาหมายทั้ง 11  โครงการแตไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของคณะไดเน่ืองจาก
งบประมาณทีไดรับเปนไปตามนโยบายใหมของมหาวิทยาลัยที่สงวนงบประมาณไวบริหารในสวนกลาง  กลาวคืองบประมาณที่ไดรับจัดสรรโดยวิธีใหม
ทําใหงบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเคยไดรับ  25.5  ลานบาท  น่ันคือในป  พ.ศ. 2553  ไดรับงบประมาณเพียง 1 ใน 8 ของป พ.ศ. 2552
     อยางไรก็ตามโครงการ / กิจกรรมที่คณะประเมินวามีความกาวหนาเปนไปตามวิสัยทัศนของคณะ  คือ  การกาวเขาสูสากลโดยการเปดสอน 2 ภาษา
และการยกรางหลักสูตรนานาชาติ  รวมทั้งการพัฒนาอัตลักษณของคณะใหมีความแตกตางทางหลักสูตร  และการใชหลักการยศาสตรปรับปรุง
ภูมิทัศนในอาคารของคณะ  นอกจากน้ียังสามารถอบรมมารยาทความเปนผูดีและเนนในการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาไดในระดับหน่ึง

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
     อาศัยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา  2553  มีประเด็นที่นํามาใชทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน  25  โครงการ  โดยคณะไดนํามาจัดทําแผนปฏิบัติราชการฉบับน้ีใหเปนไปตามตัวชี้วัดใหม  ดังน้ี

ท่ี
1

2

3

งานทะเบียน)
4

5
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 การบูรณาการทรัพยากรในโลกไซเบอร
เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเคยมีชื่อเสียง และโดดเดนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังน้ัน จึงควรพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหโดดเดน และแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น และอาจใชเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไมตองใชงบประมาณ)

ผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการจัดอบรม และพัฒนาอาจารยผูสอน
ควรมีการเชิญบุคคลภายนอก ผูทรงคุณวุฒ ิหรือชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม
ควรมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการของคณะ รองรับการตรวจประกันคุณภาพ 3.  ประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
และมุงสูอาเซียน

ควรใหมีการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และควรมีระบบและกลไกการประเมินการเรียนการสอนครอบคลุมทุกๆ ดาน เชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใชงบประมาณ
การเรียนการสอน หลักสูตร สื่อ บรรยากาศ วิธีวัดและประเมินผล เปนตน และนํา กองกลางของสํานักสงเสริมวิชาการและ

และการกํากับติดตามตอองคประกอบตัวบงชี้ นําผลมาปรับปรุงตามกระบวนการ     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันคุณภาพ (PDCA)
ควรปรับการเขียนรายงานการประเมินตนเองที่สะทอนกระบวนการบูรณาการ และผลลัพธ
จองการผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************

ประเด็นทบทวน โครงการท่ี
ควรมีการทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพ โดยมีการทบทวนแผน 3.  ประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต



ท่ี
7

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

8.  อบรมทักษะการทําโครงงานคอมพิวเตอร
9.  การอบรมทักษะการแขงขันวิชาคอมพิวเตอร
10.  ฝกอบรมอัตลักษณความเปนผูเดีมีปญญา

9 ควรสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยมีคุณวุฒิสูงขึ้น ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และตําแหนง ใชงบประมาณจากสวนกลาง
วิชาการในจํานวนที่เหมาะสมกับหลักสูตรเพื่อมุงไปสูอาเซียนและสากล

11.  ฝกอบรมภาษาอังกฤษขั้นสูงดานไอทีสําหรับ
      นักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ

ประสงคตามปรัชญาของคณะใหมากขึ้น 5.  การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักศึกษาไอที

6.  การอบรมกฎหมายคอมพิวเตอรใหนักศึกษาไอที
7.  การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษรการเขียนโปรแกรม
เครือขาย TCP/IP ดวยภาษาจาวา สําหรับนักศึกษา 
สาขาความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย

การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของทุกคนทั้งอาจารย เจาหนาที ่และนักศึกษา ดังน้ัน จึงควรสราง 3.  ประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ความตระหนักใหเห็นความสําคัญ โดยการจัดประชุมสรางความเขาใจ ปฏิบัติพันธกิจของคณะ
โดยการใชกระบวนการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาไดนําไปใชในการเรียนการสอนและ
ชีวิตประจําวัน
เพิ่มกิจกรรมดานวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง 14.  คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร

ประเด็นทบทวน โครงการท่ี



3. วิสัยทัศน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          เปนคณะที่มีความเปนเอกลักษณของหลักสูตรที่แตกตาง  ซ่ึงเปนความตองการของทองถ่ิน  ประเทศ  และสากล
          วิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือความเชื่อวาการสรางเอกลักษณหรือ  อัตลักษณของคณะ คือ การใหสังคมยอมรับลักสูตร
และกระบวนการผลิตบัณฑิตที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นตามยุทธศาสตรความแตกตาง (differentiation) เพื่อสรางคุณคาของคุณภาพในตัวบัณฑิต
ใหมีลักษณะไดเปรียบ (advantage)   เมื่อมองสถาบันอื่นเปนคูแขง อันจะสงผลใหนักศึกษา   บัณฑิตและอาจารยรวมทั้งศิษยเกาเกิดความภาคภูมิใจ
เอกลักษณของตนเอง ดังน้ันหลักสูตรในปจจุบันและที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมุงมั่นพัฒนาใหมีความแตกตางไมเหมือน
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยแหงใด 

4. พันธกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.  ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูดี มีปญญาอยางมีคุณภาพที่มีเอกลักษณของตนเอง
2.  สรรหา พัฒนา และสงเสริมใหมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก 50% ของอาจารยในคณะ
3.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมภาคภาษาไทยที่แตกตางทันสมัย เปนที่ยอมรับของทองถ่ินและประเทศทั้งระดับปริญญาตร ี
     ปริญญาโท และปริญญาเอก
4.  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติและใหมีความเปนเลิศสามารถสูสากลในระดับปริญญาตรีอยางนอย 2 สาขาวิชา
5.  สงเสริมการวิจัย การผลิตตํารา การเขียนบทความ และการบริการวิชาการของบุคลากรของคณะ
6.  ปรับปรุงอาคาร หองเรียน สํานักงาน สิ่งอํานายความสะดวก และสถานที่ตามหลักการยศาสตร (Ergonomics) และหลักภูมิสถาปตยใหโดดเดน
7.  สรางระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกคณะใหมีประสิทธิภาพ 
     ลดเวลาของกระบวนการ ลดความผิดพลาด และสรางความพึงพอใจแกนักศึกษาและบุคลากร
8.  สงเสริมการใชเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ในการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
9.  ฟนฟูและสงเสริมวัฒนธรรมความเปนผูดีแบบไทย และถายทอดเจตคติการทํางานอยางมีคุณธรรมในอาชีพนักคอมพิวเตอร
10.  สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองความเปนคนดีและความแตกตางระหวางบุคคลแกนักศึกษา

5. ยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรหลัก  คุณภาพของเรา  คือ  ความแตกตางและเปนสากล
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี  1  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  มีความแตกตางและเปนสากล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: 1)  ผลิตบัณฑิตและหลักสูตรใหเปนที่ยอมรับของสังคมและสากล
2)  ผลิตบัณฑิตหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ  เพื่อเขาสูความเปนสากล
3)  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมใหไดมาตรฐานโดยรวมมือกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ยุทธศาสตรท่ี  2  สรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูสูสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: 1)  ผลิตงานวิจัยดานวิชาการไอท ี เพื่อพัฒนาสังคมและตอยอดองคความรูสูสากล

2)  นําผลการวิจัยถายทอดสูการประยุกตใชในภาคเอกชน  และภาครัฐทั้งในทองถ่ินและในระดับสังคม
ยุทธศาสตรท่ี  3  บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและไอที  บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาในสังคม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: 1)  บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและไอทีและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคม
2)  เปนแหลงรวบรวม และเผยแพรสารสนเทศเชิงความรูและองคความรูภูมิปญญาของทองถ่ินและสังคม

ยุทธศาสตรท่ี  4  บริหารจัดการทรัพยากรและองคการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: 1)  เปนองคการที่มีระบบบริหารจัดการดวยนวัตกรรมการจัดการคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2)  บุคลากรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ  และมีความกาวหนาในอาชีพ
3)  บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการประกันกคุณภาพทางการศึกษาของคณะ



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1.  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา มีความแตกตางและเปนสากล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ 1)  ผลิตบัณฑิตและหลักสูตรใหเปนที่ยอมรับ

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู     ของสังคมและสากล 
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ต้ังแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม 2)  ผลิตบัณฑิตหลักสูตรสองภาษา
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต      และหลักสูตรนานาชาติเพื่อเขาสูความเปนสากล
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย 3)  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน      ใหไดมาตรฐานโดยรวมมือกับผูทรงคุณวุฒิ
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา      ภายนอก
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน

    รูปแบบที่หลากหลาย
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

6. ความเช่ือมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรท่ี 2.  สรางงานวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม ความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ องคความรูสูสากล

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย 1)  ผลิตงานวิจัยดานวิชาการไอท ีเพื่อพัฒนาสังคม
   พระราชดําร ิการวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่      และตอยอดองคความรูสูสากล

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย 2)  นําผลการวิจัยถายทอดสูการประยุกตใชใน
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง      ใชในภาคเอกชน  และภาครัฐทั้งในทองถ่ินและ
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ      ในระดับสังคม
    การแขงขันของประเทศ

เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ัน
   พ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรท่ี 3.  บริการวิชาการดานคอมพิวเตอร
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี และไอที  บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา และภูมิปญญาในสังคม
ทองถ่ิน n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1) บริการวิชาการดานคอมพิวเตอร
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ต้ังแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได      และไอทีและสงเสริม
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ      การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคม
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ 2)  เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรสารสนเทศเชิงความรู
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย      และองคความรูภูมิปญญาของทองถ่ินและสังคม
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป     
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ินได

    อยางยั่งยืน และเผยแพรสูสากล
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถ่ิน

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   คานิยมที่ดีงาม
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากขึ้น

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4 
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 4.  บริหารจัดการทรัพยากรและ
บริหารจัดการท่ีดี องคการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม 1)  เปนองคการที่มีระบบบริหาร
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      จัดการดวยนวัตกรรมการจัดการคุณภาพตามหลัก
2. องคกรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได      ธรรมาภิบาล
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน 2)  บุคลากรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาขีด
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย      ความสามารถในการประกอบอาชีพ

     และมีความกาวหนาในอาชีพ
3)  บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา
    ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
    ของคณะ

   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเรื่อง : 



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.  จัดการเรียนการสอนภายในและภายนอก รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ รอยละ 80
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาภายในระยะเวลา

ที่กําหนด

2.  ติดต้ังระบบความปลอดภัยครุภัณฑ 1.  ความพึงพอใจของนักศึกษา 80%
    การเรียนการสอน 2.  ความพึงพอใจของอาจารย 80%

3.  ความพึงพอใจของเจาหนาที่ 80%

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1.  ประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต 1.  ผูเขารับการอบรม 25  คน
   การศึกษา     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.  เอกสารรายงาน SAR 1 ฉบับ

3.  การศึกษาดูงานการประกัน 1  ครั้ง
    คุณภาพที่ดี
4.  ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 1  ชุด
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1.  สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 2
   บัณฑิตที่พึงประสงค      ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ

     นักศึกษา
2.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน 2
    การบําเพ็ญประโยชนและศิลป
    วัฒนธรรมของนักศึกษา
3.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมทาง 6
     วิชาการของนักศึกษา
4.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน 2
    สุขภาพอนามัย/การกีฬา
    ของนักศึกษา

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1.  การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 1.  จํานวนนักศึกษาเขารวม 80  คน
    นักศึกษาไอที 2.  ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 1  วัน

2.  การอบรมกฏหมายคอมพิวเตอรใหนักศึกษาไอที 1.  จํานวนนักศึกษาเขารวม 80 คน
2.  ความพึงพอใจในการอบรม > 80% พึงพอใจ

3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนโปรแกรม 1.  จํานวนนักศึกษาเขารวม 30  คน
    เครือขาย TCP/IP ดวยภาษาจาวา  2.  ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 1  วัน

4.  อบรมทักษะการทําโครงงานคอมพิวเตอร 1.  จํานวนผูเขาอบรม ไมนอยกวา 35 คน
2.  ผูเขารับการอบรมมีทักษะในการ ไมนอยกวา 70%
    ทําโครงงานคอมพิวเตอร
3.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวา 70%
    ในการบริการ

5.  การอบรมทักษะการแขงขันวิชาคอมพิวเตอร 1.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 12  คน
2.  ผูเขามีสวนรวมในการอบรม 80%
3.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 8 วัน

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1.  ฝกอบรมอัตลักษณความเปนผูดีมีปญญา 1.  จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 260  คน
2.  ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 1  วัน

2.  ฝกอบรมภาษาอังกฤษชั้นสูงดานไอที 1.  รอยละของนักศึกษาที่ผาน 80%
    สําหรับนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ     การทดสอบระดับดีมาก
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.  รอยละของนักศึกษาที่มีความ 90%

    พึงพอใจของการฝกอบรม

3. ประยุกตการยศาสตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.  ความพึงพอใจของเจาหนาที่ 80%
2.  ความพึงพอใจของอาจารย 80%
3.  ความพึงพอใจของนักศึกษา 80%



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบุคลากร 1.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 1  ครั้ง
   งานสรางสรรค     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

    การวิจัย QIT CTE และ ITS
2.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 1  ครั้ง
    จัดอบรม Action Research
    เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3.  จํานวนอาจารยที่เขารวมสัมมนา 5  คน
     การวิจัย

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1.  คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร 1.  จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ 170  คน
2.  มีนักศึกษาพี่เลี้ยง 170  คน

2.  อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูตรรกะการเขียน 1.  จํานวนผูเขาอบรม 30  คน
    โปรแกรมดวยลอจิกบล็อก 2.  มีนักศึกษาพี่เลี้ยง 10  คน

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาน 1.  จํานวนผูเขาอบรม 30  คน
    ความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย 2.  ผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ รอยละ 80
    หลักสูตร  CCNA      และทักษะดานปฏิบัติการ
   (Cisco Certified Network Associate)      ในหลักสูตร CCNA

3.  ระยะเวลาในการอบรม 3  วัน

4.  อบรมเชิงปฏิบัติการสรางและออกแบบสไลด 1.  จํานวนผูเขาอบรม 30  คน
   ใหสวยงามแบบมืออาชีพดวยโปรแกรมนําเสนอ 2.  ผูเขาอบรมมีทักษะในการ รอยละ 70
   ไมโครซอฟต (Microsoft PowerPoint)      ใชโปรแกรมสรางงานพรีเซนเตชั่น

    ไดอยางสวยงามและนาสนใจ
3.  ระยะเวลาในการอบรม 3  วัน

5.  อบรมเชิงปฏิบัติการสรางฐานขอมูลสําหรับ 1.  จํานวนผูเขาอบรม ไมนอยกวา 25 คน
    หนวยงานภาครัฐและเอกชน 2.  ผูเขาอบรมมีทักษะในการใช ไมนอยกวา  70%

    ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล
3.  ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวา  70%
     ในการบริการ
4.  ผูเขารับการอบรมสามารถนํา ไมนอยกวา  70%
    ความรูไปใชงานได

6.  ฝกอบรมตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 30  คน
    กับงานชางเมืองเพชรบุรี 2.  ผูเขารวมมีสวนรวมในการ 80%

    อนุรักษศิลปะทองถ่ินเมืองเพชร
3.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 3  วัน

7.  อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา 1.  ผูเขารับการอบรมมีความรู รอยละ 75
    เว็บไซตสําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน     ความเขาใจ

2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ รอยละ 75
3.  ผูเขารับการอบรมนําความรู รอยละ 65
     ไปพัฒนาเว็บไซตได



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
8.  สงเสริมสรางจิตสํานึกการเขาถึง  การเผยแพร 1.  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 30  คน
    ในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญา 2.  ระยะเวลาในการอบรม 1  วัน
    อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

9.  การพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร 1.  ครูและบุคลากรที่มีความสามารถ 30  คน
     ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2.  ความพึงพอใจในการอบรม >80% พึงพอใจ

10. การพัฒนาฐานขอมูลแบบทดสอบทางการศึกษา 1.  ครูและบุคลากรที่มีความสามารถ 30  คน
    ในการพัฒนาฐานขอมูลแบบทดสอบ
2.  ความพึงพอใจในการอบรม >80% พึงพอใจ

11. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิต 1.  จํานวนครูที่เขารับการอบรม 20  คน
     หนังสือฉลาด (intelligent book) 2.  จํานวนหนังสือที่ฉลาดที่ผลิตได 20  เรื่อง

3.  ความพึงพอใจของผูรับการอบรม 80%
2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1.  สงเสริมการคนควา  อบรม  และศึกษาดูงานของ 1.  จํานวนบุคลากรของ 37  คน
    พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร
   สายสนับสนุน

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอน
ภายในและภายนอกคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 985,100                                                                                                               970,200      14,900                                      985,100      
จัดหาวัสดุใหบริการการเรียนการสอน

325,800                  310,900      14,900       325,800      
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภายนอกคณะ 513,600                  513,600      513,600      
ปรับปรุงและซอมครุภัณฑ อาคาร 145,700                  145,700      145,700      

2. พัฒนาระบบความปลอดภัย
ครุภัณฑการเรียนการสอน 55,500                                                                                                                 12,000        43,500                                      55,500        
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกภาพ 43,500                    43,500       43,500       
ติดตั้งระบบกลองจับภาพ 12,000                    12,000       12,000       

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 184,400                                                                                                               184,400                                                   184,400      
อบรมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการผลิตบัณฑิต 57,200                    57,200       57,200       
ประชุมปฏิบัติการทํา SAR 64,000                    64,000       64,000       
ศึกษาดูงานประกันคุณภาพที่ดี 18,200                    18,200       18,200       
วิจยและพัฒนาฐานขอมูลการประกัน
คุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

45,000                    45,000       45,000       
4. สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตร 276,700                                                                                                               276,700                                                   276,700      
แสดงวิชาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีชั้นสูง 89,700                    89,700       89,700       
แขงขันกีฬาในคณะและมหาวิทยาลัย 90,000                    90,000       90,000       
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา 41,400                    41,400       41,400       
บําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรม 22,400                    22,400       22,400       
ศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอร 21,000                    21,000       21,000       
แขงขันวิชาการระดับประเทศ 12,200                    12,200       12,200       

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาไอที 20,600                                                                                                                 20,600                                                     20,600        
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 9,400                      9,400         9,400         
จัดอบรม และประเมินผลและรายงานผล 11,200                    11,200       11,200       



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

6. พัฒนาความรูกฎหมาย
คอมพิวเตอรใหนักศึกษาไอที 20,700                                                                                                                 20,700                                                     20,700        
การอบรมกฏหมายคอมพิวเตอร 20,700                    20,700       20,700       

7. พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
เครือขาย  TCP/IP  ดวยภาษาจาวา

12,500                                                                                                                 12,500                                                     12,500        
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 4,500                      4,500         4,500         
จัดอบรม และประเมินผล รายงานผล 8,000                      8,000         8,000         

8. พัฒนาทักษะการทําโครงงาน
คอมพิวเตอร 5,700                                                                                                                   5,700                                                       5,700          
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 2,100                      2,100         2,100         
จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล 3,600                      3,600         3,600         

9. พัฒนาทักษะการแขงขันวิชา
คอมพิวเตอร 9,500                                                                                                                   9,500                                                       9,500          
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 2,300                      2,300         2,300         
จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล 7,200                      7,200         7,200         



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

10. พัฒนาอัตลักษณความเปนผูดี  มี
ปญญาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

55,000                                                                                                                 55,000                                                     55,000        
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 27,000                    27,000       27,000       
จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล 28,000                    28,000       28,000       

11. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง
ดานไอทีสําหรับนักศึกษาภาค
ภาษาอังกฤษ  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 73,500                                                                                                                 73,500                                                     73,500        
 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอ
ทีข้ันกลาง (intermediate) 36,700                    36,700       36,700       
 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอ
ทีข้ันสูง (advance) 36,800                    36,800       36,800       

12. ประยุกตการยศาสตรในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56,000                                                                                                                 56,000                                                     56,000        
 ปรับปรุงหองสํานักงานคณะใหเปน
สัดสวน 49,500                    49,500       49,500       
 ปรับปรุงหองน้ําแบบอัจฉริยะ 6,500                      6,500         6,500         

13. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
บุคลากร  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 173,900                                                                                                               173,900                                                   173,900      
 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการ
วิจัย QIT, CTE และ ITS 73,900       73,900       73,900       
 อบรม Action Research  เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน 40,000       40,000       40,000       
 สัมมนาและอบรมการวิจัย 60,000                    60,000       60,000       



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

14. สงเสริมการคนควา  อบรม  และ
ศึกษาดูงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 259,000                                                                                                               259,000                                                   259,000      
 สนับสนุนการคนควาดวยเอกสาร 
และตําราทางดานคอมพิวเตอร 100,000                  100,000      100,000      
 อบรม และศึกษาดูงานทางดาน
คอมพิวเตอร 159,000                  159,000      159,000      

15. คายเยาวชนฝกอบรม
คอมพิวเตอรและไซเบอร 147,900                     147,900                                                   147,900                                                                                                
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 120,700     120,700      120,700                   
 ดําเนินการอบรม และประเมินผล 
และรายงานผล 27,200       27,200       27,200                    

16. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู
ตรรกะการเขียนโปรแกรมดวย
ลอจิกบล็อก 65,280                       65,280                                                     65,280                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 36,000       36,000       36,000                    
 ดําเนินการอบรม ประเมินผลและ
รายงานผล 29,280       29,280       29,280                    



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

17. อบรมเชิงปฏิบัติการทางดาน
ความมั่นคงคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  หลักสูตร  CCNA (Cisco
 Certified Network Associate)

35,955                       35,955                                                     35,955                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675         6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280       29,280       29,280                    

18. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางและ
ออกแบบสไลดใหสวยงามแบบมือ
อาชีพดวยโปรแกรมการนําเสนอ
ไมโครซอฟต (Microsoft 
PowerPoint) 35,955                       35,955                                                     35,955                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675         6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280       29,280       29,280                    

19. อบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ฐานขอมูลสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 35,955                       35,955                                                     35,955                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675         6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280       29,280       29,280                    

20. ฝกอบรมตรรกะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานชาง
เมืองเพชรบุรี 36,955                       36,955                                                     36,955                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 9,775         9,775         9,775                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 27,180       27,180       27,180                    



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

21. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซตสําหรับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

35,955                       35,955                                                     35,955                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675         6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280       29,280       29,280                    

22. สงเสริมสรางจิตสํานึกการเขาถึง  
การเผยแพร  ในการอนุรักษศิลปะ 17,500                       17,500                                                     17,500                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 5,000         5,000         5,000                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 12,500       12,500       12,500                    

23. การพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร 35,955                       35,955                                                     35,955                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675         6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280       29,280       29,280                    

24. การพัฒนาฐานขอมูลแบบทดสอบ
ทางการศึกษา 35,955                       35,955                                                     35,955                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675         6,675         6,675         
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280       29,280       29,280       

25. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
และผลิตหนังสือฉลาด (intelligent
 book) สําหรับครูผูสอน

48,135                       48,135                                                     48,135                                                                                                  
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 19,125       19,125       19,125                    
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,010       29,010       29,010                    

2,719,600                  531,500                                                   531,500                     2,129,700   58,400                                      2,188,100   รวม



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนภายใน
และภายนอกคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

985,100                       450,000       450,000                       450,000       450,000                       85,100         85,100         

จัดหาวัสดุใหบริการการเรียนการสอน 325,800      150,000      150,000      150,000      150,000      25,800        25,800        
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภายนอกคณะ

513,600      250,000      250,000      250,000      250,000      13,600        13,600        

ปรับปรุงและซอมครุภัณฑ อาคาร 145,700      50,000        50,000        50,000        50,000        45,700        45,700        
2. พัฒนาระบบความปลอดภัยครุภัณฑ
การเรียนการสอน

55,500                         55,500         55,500                                                                                                         

จัดซื้อเคร่ืองบันทึกภาพ 43,500        43,500        43,500        
ติดตั้งระบบกลองจับภาพ 12,000        12,000        12,000        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิต
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

184,400                       122,900       122,900                       39,000         39,000                         22,500         22,500         

อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต

57,200        57,200        57,200                                                            

ประชุมปฏิบัติการทํา SAR 64,000        25,000        25,000        39,000        39,000                                  
ศึกษาดูงานประกันคุณภาพท่ีดี 18,200        18,200        18,200                                                            
วิจยและพัฒนาฐานขอมูลการประกัน
คุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

45,000        22,500        22,500                                  22,500        22,500        

4. สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริม
หลักสูตร

276,700                                                                       53,000         53,000                         223,700       223,700       

แสดงวิชาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีชั้นสูง

89,700                                                            89,700        89,700        

แขงขันกีฬาในคณะและมหาวิทยาลัย 90,000                                                            90,000        90,000        
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา 41,400                                  30,600        30,600        10,800        10,800        
บําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรม 22,400                                  22,400        22,400                                  
ศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอร 21,000                                                            21,000        21,000        
แขงขันวิชาการระดับประเทศ 12,200                                                            12,200        12,200        

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาไอที

20,600                                                                         20,600         20,600                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 9,400                                   9,400         9,400                      
จัดอบรม และประเมินผลและรายงานผล 11,200                                  11,200        11,200                     



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

6. พัฒนาความรูกฎหมายคอมพิวเตอร
ใหนักศึกษาไอที

20,700                                                                         20,700         20,700                                                         

การอบรมกฏหมายคอมพิวเตอร 20,700                                  20,700        20,700                     
7. พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
เครือขาย  TCP/IP  ดวยภาษาจาวา

12,500                         12,500         12,500                                                                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 4,500         4,500         4,500                      
จัดอบรม และประเมินผล รายงานผล 8,000         8,000         8,000                      

8. พัฒนาทักษะการทําโครงงาน
คอมพิวเตอร

5,700                                                                           5,700           5,700                                                           

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 2,100                                   2,100         2,100                      
จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล 3,600                                   3,600         3,600                      

9. พัฒนาทักษะการแขงขันวิชา
คอมพิวเตอร

9,500                           9,500           9,500                                                                                                           

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 2,300         2,300         2,300                                   
จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล 7,200         7,200         7,200                                   

10. พัฒนาอัตลักษณความเปนผูด ี มี
ปญญาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

55,000                                                                                                                         55,000         55,000         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 27,000                                               27,000        27,000        
จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล 28,000                                               28,000        28,000        



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

11. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูงดาน
ไอทีสําหรับนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

73,500                         36,700         36,700                                                                         36,800         36,800         

 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอที
ขั้นกลาง (intermediate)

36,700        36,700        36,700                                               

 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอที
ขั้นสูง (advance)

36,800                                               36,800        36,800        

12. ประยุกตการยศาสตรในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

56,000                         56,000         56,000                                                                                                         

 ปรับปรุงหองสํานักงานคณะใหเปน
สัดสวน

49,500        49,500        49,500                     

 ปรับปรุงหองน้ําแบบอัจฉริยะ 6,500         6,500         6,500                      
13. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบุคลากร  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
173,900       

 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวิจัย 
QIT, CTE และ ITS

73,900                                                            73,900        73,900        

 อบรม Action Research  เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน

40,000                                  40,000        40,000                     

 สัมมนาและอบรมการวิจัย 60,000                                  60,000        60,000                     



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

14. สงเสริมการคนควา  อบรม  และ
ศึกษาดูงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย
สนับสนุน

259,000                       50,000         50,000                         109,000       109,000                       100,000       100,000       

 สนับสนุนการคนควาดวยเอกสาร และ
ตําราทางดานคอมพิวเตอร

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

 อบรม และศึกษาดูงานทางดาน
คอมพิวเตอร

159,000      50,000        50,000        59,000        59,000        50,000        50,000        

15. คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอร
และไซเบอร

147,900                                                                                                       147,900                       147,900       

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 120,700                                120,700      120,700      
 ดําเนินการอบรม และประเมินผล และ
รายงานผล

27,200                                  27,200        27,200        

16. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูตรรกะ
การเขียนโปรแกรมดวยลอจิกบล็อก

65,280         36,000                         36,000         29,280                         29,280                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 36,000        36,000        36,000                                                            
 ดําเนินการอบรม ประเมินผลและ
รายงานผล

29,280                                  29,280        29,280                                  



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

17. อบรมเชิงปฏิบัติการทางดานความ
มั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย  
หลักสูตร  CCNA (Cisco Certified 
Network Associate)

35,955                                                         35,955                         35,955                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                                   6,675         6,675                                   
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                                  29,280        29,280                                  

18. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางและ
ออกแบบสไลดใหสวยงามแบบมือ
อาชีพดวยโปรแกรมการนําเสนอ
ไมโครซอฟต (Microsoft PowerPoint)

35,955                                                         35,955                         35,955                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                      6,675         6,675                                   
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                     29,280        29,280                                  

19. อบรมเชิงปฏิบัติการสรางฐานขอมูล
สําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

35,955                                                         35,955                         35,955                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                                   6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                                  29,280        29,280                     



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

20. ฝกอบรมตรรกะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรกับงานชางเมืองเพชรบุรี

36,955                                                         36,955                         36,955                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 9,775                      9,775         9,775                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 27,180                     27,180        27,180                     

21. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซตสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน

35,955                                                         35,955                         35,955                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                                   6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                                  29,280        29,280                     

22. สงเสริมสรางจิตสํานึกการเขาถึง  การ
เผยแพร  ในการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
อําเภอบานลาด  จ.เพชรบุรี

17,500                                                         17,500                         17,500                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 5,000                      5,000         5,000                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 12,500                     12,500        12,500                     



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

23. การพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร 35,955                                                         35,955                         35,955                                                         
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                      6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                     29,280        29,280                     

24. การพัฒนาฐานขอมูลแบบทดสอบ
ทางการศึกษา

35,955                                                         35,955                         35,955                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                      6,675         6,675                      
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                     29,280        29,280                     

25. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ
ผลิตหนังสือฉลาด (intelligent book) 
สําหรับครูผูสอน

48,135         19,125                         19,125         29,010                         29,010                                                         

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 19,125        19,125        19,125                                                            
จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,010                                  29,010        29,010                                  

2,719,600    55,125         793,100       848,225       328,475       698,000       1,026,475    147,900       523,100       671,000       รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
1-2-0701-11-01 865,300

3-2-0701-11-02 24,100
6-2-0701-11-03 95,700

2. พัฒนาระบบความปลอดภัยครุภัณฑการ
เรียนการสอน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3-2-0701-11-04 55,500

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิต
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3-2-0701-12-05 184,400

4. สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริม
หลักสูตร

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0701-13-06 276,700

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาไอที

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0701-15-07 20,600

6. พัฒนาความรูกฎหมายคอมพิวเตอรให
นักศึกษาไอที

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0701-15-08 20,700

7. พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเครือขาย
  TCP/IP  ดวยภาษาจาวา

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0701-15-09 12,500

8. พัฒนาทักษะการทําโครงงานคอมพิวเตอร การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0701-15-10 5,700

สนับสนุนจัดการเรียนการสอนภายใน
และภายนอกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ช่ืองาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนภายใน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ช่ืองาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

9. พัฒนาทักษะการแขงขันวิชาคอมพิวเตอร การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0701-15-11 9,500

10. พัฒนาอัตลักษณความเปนผูดีมีปญญา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3-2-0701-16-12 55,000

11. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงดานไอ
ทีสําหรับนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3-2-0701-16-13 73,500

12. ประยุกตการยศาสตรในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3-2-0701-16-14 56,000

13 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบุคลากร  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความ
เขมแข็งทางวิชาการ

ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-0701-21-15 173,900

14 สงเสริมการคนควา  อบรม  และศึกษาดู
งานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1-2-0701-42-16 259,000

15 คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซ
เบอร

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-17 147,900

16 อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูตรรกะการ
เขียนโปรแกรมดวยลอจิกบล็อก

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-18 65,280

17 อบรมเชิงปฏิบัติการทางดานความมั่นคง
คอมพิวเตอรและเครือขาย  หลักสูตร  
CCNA (Cisco Certified Network 
Associate)

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-19 35,955

18 อบรมเชิงปฏิบัติการสรางและออกแบบ
สไลดใหสวยงามแบบมืออาชีพดวย
โปรแกรมการนําเสนอไมโครซอฟต 
(Microsoft PowerPoint)

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-20 35,955



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนภายใน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ช่ืองาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

19 อบรมเชิงปฏิบัติการสรางฐานขอมูล
สําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-21 35,955

20 ฝกอบรมตรรกะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรกับงานชางเมืองเพชรบุรี

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-22 36,955

21 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซตสําหรับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-23 35,955

22 สงเสริมสรางจิตสํานึกการเขาถึง  การ
เผยแพร  ในการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
อําเภอบานลาด  จ.เพชรบุรี

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-24 17,500

23 การพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-25 35,955
24 การพัฒนาฐานขอมูลแบบทดสอบทาง

การศึกษา
บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-26 35,955

25 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ
ผลิตหนังสือฉลาด (intelligent book) 
สําหรับครูผูสอน

บริการวิชาการแกสังคม ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-0701-31-27 48,135

531,500          2,188,100        



รหัส 1-2-0701-11-01 865,300
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนจัดการเรียนการสอนภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยี รหัส 3-2-0701-11-02 24,100

สารสนเทศ รหัส 6-2-0701-11-03 95,700
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ......................
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนหนวยงานดูแลสนับสนุนการทํางาน
ประจําของอาจารย  พนักงานมหาวิทยาลัย  และนักศึกษาตลอดทั้งป   เกี่ยวกับการเรียนการสอน      
การดูแลรักษาครุภัณฑ  อาคาร  สถานที่  จึงจําเปนตองมีงบประมาณเพื่อการบริหารและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหดําเนินไปดวยดี  มิฉะนั้นจะกอใหเกิดอุปสรรคใน
การดําเนินงาน  สรางความไมพึงพอใจแกบุคลากร  และนักศึกษา

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการสอนของอาจารยและการเรียนของนักศึกษาประจําวันทั้งภายใน และภายนอกคณะ
4.2 เพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑ  อาคาร  สถานที่ใหพรอมบริการการเรียนการสอน

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุใหบริการการเรียนการสอน
5.2 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายนอกคณะ
5.3 กิจกรรม ปรับปรุงและซอมครุภัณฑ  อาคาร

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 80                 

 บาท
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1. 325,800   325,800    
2. 513,600   513,600    
3. 145,700   145,700    

985,100    985,100     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 150,000   150,000  25,800      
2. 250,000   250,000  13,600      
3. 50,000     50,000   45,700      

                 450,000                    450,000                           85,100       

คาเปาหมาย
รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

 สนับสนุนการจัดการศึกษาภายนอกคณะ
 ปรับปรุงและซอมครุภัณฑ  อาคาร

 จัดหาวัสดุการเรียนการสอน
เงินรายไดงบแผนดิน( บาท)

450,000                        รวม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 450,000                     85,100                                   

 จัดหาวัสดุการเรียนการสอน

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

งบประมาณรวม

985,100                                                                                                              

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)ชื่อกิจกรรม

 ปรับปรุงและซอมครุภัณฑ  อาคาร
 สนับสนุนการจัดการศึกษาภายนอกคณะ

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 985,100           

ชื่อกิจกรรม
แหลงงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
310,900   คาวัสดุ

1.  คาวัสดุคอมพิวเตอร  =  234,000  บาท

14,900      งบลงทุน
คาครุภัณฑ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
321,600   คาวัสดุ

1. คาวัสดุสํานักงาน  =  206,400  บาท
2. คาวัสดุเช้ือเพลิง(คร้ังละ 2,200 X 48 คร้ัง
     =  115,200  บาท)

192,000   คาใชสอย
1. คาเชายานพาหนะ(คร้ังละ 4,000 บาท X 48 คร้ัง
     =  192,000  บาท)

งบลงทุน

งบแผนดิน
513,600                       งบดําเนินงาน

เงินรายได

งบรายจาย

2.  คาวัสดุสํานักงาน  =  76,900  บาท

งบรายจาย รายละเอียดคาใชจาย

สนับสนุนการจัดการศึกษาภายนอกคณะ

1.  ประเมินคาใชจายในการจัดการศึกษานอกคณะ  3  ภาคการศึกษา
2.  ดําเนินการสอนภาคการศึกษาละ 16 คร้ัง  รวม 3 ภาคการศึกษา  48  คร้ัง

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

1.  ตรวจสอบคาใชจาย  วัสดุตาง ๆ ในป 2553
2.  ดําเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑที่ตองนํามาบริการการเรียนการสอน

จัดหาวัสดุการเรียนการสอน

งบแผนดิน

1.  เคร่ืองพิมพเลเซอรพิมพ 2 หนา 1 เคร่ือง = 14,900 บาท

งบดําเนินงาน
เงินรายได

310,900                       



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
145,700   คาใชสอย

1.  คาจางซอมครุภัณฑ  =  60,000  บาท

                         ตําแหนง  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบแผนดิน

1.  สํารวจครุภัณฑและอาคารที่ถึงเวลาตองปรับปรุง  ซอมแซม

งบรายจาย เงินรายได
2.  จางซอมครุภัณฑ  และอาคาร

ปรับปรุงและซอมครุภัณฑ  อาคาร

ผูเสนอโครงการ

(ดร.จารึก  ชูกิตติกุล)

145,700                       งบดําเนินงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  คาจางซอมปรับปรุงอาคาร  =  85,700  บาท

รายละเอียดคาใชจาย



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองพิมพเลเซอร (ขาว-ดํา) 1 เคร่ือง 14,900         14,900          1.  พิมพขนาด A4 แบบ 2 หนาอัตโนมัติ
2.  ความเร็วในการพิมพ 25 แผนตอนาที
3.  ความละเอียด 600 X 600 dpi
4. การเชื่อมตอแบบ USB และเครือขาย
    10/100 แบบ Ethernet
5.  หนวยความจํามาตรฐาน  32MB

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบความปลอดภัยครุภัณฑการเรียนการสอน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่   2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่   .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

ปจจุบันอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีทรัพยสินตาง ๆ ที่เปนอุปกรณการเรียนการสอน  ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เคร่ืองปรับอากาศ  และครุภัณฑอ่ืน ๆ จํานวนมาก  ขณะเดียวกันก็มีนักศึกษา  และบุคคลภายนอกมาใชการบริการของคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นความจําเปนที่จะตองรักษาความปลอดภัยโดยอาศัยการจับภาพบันทึกเหตุการณในคณะ
โดยใชระบบ CCTV  ตลอด  24  ช่ัวโมง  รวมทั้งเปนการศึกษาพฤติกรรมของผูเกี่ยวของภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการจัดการศึกษา

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรวจจับภาพและบันทึกเหตุการณ 24 ช่ัวโมง
4.2 เพื่อเปนการวางมาตรฐานปองกันมิใหผูคิดโจรกรรม  หรือสรางความเสียหายแกทรัพยสินรอดพนจากการตรวจจับภาพ

โดยเทคโนโลยี CCTV
4.3 เพื่อศึกษาหาทางแกปญหาพฤติกรรมของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

5.1 กิจกรรม จัดซื้อเคร่ืองบันทึกภาพ
5.2 กิจกรรม ติดตั้งระบบกลองจับภาพ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3-2-0701-11-04

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.
3.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 43,500     43,500      
2. 12,000     12,000      

55,500      55,500       

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 43,500     
2. 12,000     

                 55,500                                                                            

ความพึงพอใจของนักศึกษา 80%
ความพึงพอใจของอาจารย 80%

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 55,500             

ความพึงพอใจของเจาหนาที่ 80%

 จัดซื้อเคร่ืองบันทึกภาพ
 ติดตั้งระบบกลองจับภาพ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

55,500                                                                                                      
55,500                                                                                                             

 จัดซื้อเคร่ืองบันทึกภาพ
 ติดตั้งระบบกลองจับภาพ

รวม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ
2.  ดําเนินการจัดซื้อ
3.  ติดตั้งเคร่ืองบันทึกภาพ

43,500      

1.  คาเคร่ืองบันทึกภาพ CCTV (3 เคร่ือง X 14,500 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

12,000     
1. คาจางติดตั้งกลองจับภาพ (12 จุด x 1,000 บาท
     = 12,000 บาท)

                         ตําแหนง  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.จารึก  ชูกิตติกุล)

ผูเสนอโครงการ

2.  เดินสายสัญญาณและติดตั้งกลองจับภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย

ติดตั้งระบบกลองจับภาพดูแลความปลอดภัย

1.  กําหนดจุดติดตั้งกลองจับภาพในอาคาร

คาครุภัณฑ

     =  43,500  บาท)

งบลงทุน งบลงทุน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกภาพ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท
จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองบันทึกภาพ CCTV 3 เคร่ือง 14,500         43,500          1.  บันทึกภาพจากกลอง 4 กลองพรอมกัน ใชบันทึกภาพเหตุการณในบริเวณอาคาร
2.  บันทึกตอเน่ือง 30 วัน  ดวยความจุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรักษา
    ฮารดดิส  500GB ความปลอดภัยครุภัณฑการเรียนการสอน
3.  ตรวจดูภาพผานเว็บและคอมพิวเตอร
    แบบ  VGA
4.  เชื่อมตอกับ TV ไดทันที
5.  ดูภาพปจจุบันทาง 3G i Phone ได

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(    ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   ............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  9.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  ............

คุณภาพของบัณฑิตสามารถพัฒนาข้ึนไดโดยอาศัยระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามที ่ก.พ.ร. และ สกอ.
กําหนดมาตรฐานไว   ดังน้ันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะโดยจัดทําโครงการน้ีข้ึน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันดังกลาว

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อจัดดําเนินการการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน
4.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

5.1 กิจกรรม อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
5.2 กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการทํา SAR
5.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานประกันคุณภาพที่ดี
5.4 กิจกรรม วิจยและพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
2.
3.
4.

การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพที่ดี 1  คร้ัง
ฐานขอมูลการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ชุด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ผูเขารับการอบรม 25  คน
เอกสารรายงาน SAR 1  ฉบับ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3-2-0701-12-05



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 57,200    57,200       
2. 64,000    64,000       
3. 18,200    18,200       
4. 45,000    45,000       

184,400                   184,400      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 57,200    
2. 25,000    39,000    
3. 18,200    
4. 22,500    22,500       

                  122,900                   39,000                    22,500        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  เชิญวิทยากรและทําหลักสูตรการอบรม
2.  ดําเนินการอบรม
3.  ประเมินผลการอบรม

16,200      คาตอบแทน
1.  คาตอบแทนวิทยากร (2 คน X 1,200 บาท X 6 ชม
      = 14,400  บาท)
2.  คาทํางานลวงเวลา (6 คน X 100 บาท X 3 วัน 

งบดําเนินงาน 57,200                                         งบดําเนินงาน

      = 1,800 บาท)

39,000                        22,500                           
184,400                                                                                                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
 ประชุมปฏิบัติการทํา SAR
 ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพที่ดี
 วิจัยและพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 122,900                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

เงินรายได
 อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
 ประชุมปฏิบัติการทํา SAR
 การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพที่ดี
 วิจัยและพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 184,400           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



12,800      คาใชสอย
1.  คาอาหารวาง (40 คน X 4 มื้อ X 40 บาท X 

2.  คาอาหารกลางวัน (40 คน X 2 มื้อ X 80 บาท X 

28,200      คาวัสดุ
1.  คาเอกสารฝกอบรม (40 เลม X 200 บาท = 8,000 บาท)
2.  คาโทนเนอร (2 ชุด X 7,500 บาท = 15,500 บาท)
3. คากระดาษถายเอกสาร(5 กลองX 440 บาท= 2,200บาท)
4.  วัสดุสํานักงาน  = 2,500 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ต้ังกรรมการจัดทํา SAR
2.  จัดประชุมปฏิบัติการทําเอกสาร SAR
3.  จัดพิมพคูมือและเอกสาร SAR

7,200         คาตอบแทน
1.  คาตอบแทนวิทยากร (2 คน X 600 บาท X 6 ชม
      = 7,200  บาท)

19,000      คาใชสอย
1.  คาอาหารวาง (20 คน X 2 มื้อ X 40 บาท X 5 วัน

2.  คาอาหารกลางวัน (20 คน X 5 มื้อ X 80 บาท X 

3.  คาทํางานลวงเวลา (6 คน X 100 บาท X 5 วัน 

37,800      
1.  คาคูมือ (40 เลม X 200 บาท = 8,000 บาท)
2.  คาหมึกอิงคเจ็ต (4 ชุด X 1,900 บาท = 7,600 บาท)
3.  วัสดุสํานักงาน  = 22,200 บาท

      = 3,000 บาท)
คาวัสดุ

งบดําเนินงาน 64,000                                         งบดําเนินงาน

      = 8,000 บาท)

      = 8,000 บาท)

      = 6,400 บาท)

ประชุมปฏิบัติการจัดทํา SAR

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

      = 6,400 บาท)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

11,400      คาใชสอย
1.  คาเชารถ (3 คัน X 2,000 บาท X 1 วัน
      = 6,000  บาท
2.  คาเบี้ยเล้ียง (30 คน X 180 บาท X 1 วัน
      = 5,400 บาท

6,800       
1.  วัสดุสํานักงาน  =  3,800 บาท
2.  คานํ้ามัน  = 3,000 บาท 

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ออกแบบฐานขอมูล
2.  พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลและทดสอบ
3.  ทดลองใชงานและประเมินผล

ตําแหนง  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.จารึก  ชูกิตติกุล)

ผูเสนอโครงการ

งบอุดหนุน 45,000                                         งบอุดหนุน
1.  คาวิจัยและพัฒนาฐานขอมูล  =  45,000  บาท

งบดําเนินงาน 18,200                                         งบดําเนินงาน

วิจัยและพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพที่ดี

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่   6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่   .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเปนวิธีการในการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนที่นอกเหนือจาการจัด
ในช้ันเรียน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งดานวิชาการ
การกีฬา  สุขภาพ  ศิลปวัฒนธรรม  และการบําเพ็ญประโยชนใหนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในหลักสูตร

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 กิจกรรม แสดงวิชาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง
5.2 กิจกรรม แขงขันกีฬาในคณะและมหาวิทยาลัย
5.3 กิจกรรม ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
5.4 กิจกรรม บําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรม
5.5 กิจกรรม ศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอร
5.6 กิจกรรม แขงขันวิชาการระดับประเทศ

1-2-0701-13-06

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
 2.
3.
4.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 89,700         
2. 90,000         
3. 41,400         
4. 22,400         
5. 21,000         
6. 12,200         

276,700        

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 89,700         
2. 90,000         
3. 30,600    10,800         
4. 22,400    
5. 21,000         
6. 12,200         

                                                 53,000                     223,700        
รวม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)                                     53,000                        223,700                           

276,700                                                                                                        

 แสดงวิชาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง
 แขงขันกีฬาในคณะและมหาวิทยาลัย
 ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
 บําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรม
 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
 แขงขันวิชาการระดับประเทศ

 แขงขันวิชาการระดับประเทศ 12,200                     
276,700                                                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา 41,400                     
 บําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรม 22,400                     
 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

 แสดงวิชาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง 89,700                     
 แขงขันกีฬาในคณะและมหาวิทยาลัย 90,000                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 276,700         

จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 2                                
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา 6                                
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย/การกีฬาของนักศึกษา 2                                

21,000                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 2                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของเขารวมจัดแสดงวิชาการ

1.  รางวัล  (1,800 บาท X 5 ช้ิน = 9,000 บาท)
14,400    คาใชสอย

66,300    
1.  คาวัสดุสํานักงาน   =  52,700  บาท
2.  คาวัสดุคอมพิวเตอร  =  13,600  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

90,000    
1.  คาวัสดุสํานักงาน  =  54,000  บาท

คาวัสดุ

คาวัสดุ

3.  คาวัสดุคอมพิวเตอร  =  6,000  บาท

งบดําเนินงาน 90,000                                  งบดําเนินงาน

2.  คาวัสดุกีฬา  =  30,000  บาท

2.  ดําเนินการแขงขันกีฬา
3.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.  คาอาหาร (120 คน X 40 บาท X 3 วัน = 14,400 บาท)

แขงขันกีฬาในคณะและมหาวิทยาลัย

1.  นักศึกษาเตรียมงานและเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 89,700                                  งบดําเนินงาน
9,000                              คาตอบแทน

แสดงวิชาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง

1.  จัดเตรียมโครงการใหทุกสาขาวิชาดําเนินกิจกรรมวิชาการ

3.  จัดแสดงวิชาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีช้ันสูง
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.  ประเมินผลการปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ

7,800      
1.  คาวัสดุสํานักงาน  =  7,800  บาท

28,800    คาใชสอย

4,800      คาตอบแทน

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  ดําเนินโครงการ
3.  ประเมินผลการทําโครงการ

9,600      

2.  คาน้ํามัน  = 5,000  บาท
12,800    คาใชสอย

คาวัสดุ

คาวัสดุ
1.  คาวัสดุสํานักงาน  =  4,600  บาท

1.  คาอาหาร (80 คน X 40 บาท X 2 วัน = 6,400 บาท)
2.  คาอาหารวาง(80 คนX 20บาท X 2วัน X 2ม้ือ= 6,400บาท)

1.  มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 22,400                                  งบดําเนินงาน

2. อาหารวาง(240 คน X 20 บาท X 2 วัน= 9,600 บาท)

1. คาวิทยากร (2 คน X 1,200 บาท X 2 ชม. = 4,800 บาท)
บําเพ็ญประโยชนและศิลปวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน 41,400                                  งบดําเนินงาน

1. อาหารกลางวัน(240 คน X 40 บาท X 2 วัน= 19,200 บาท)

1.  จัดเตรียมงานและเสนอโครงการปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ
2.  ดําเนินการจัดปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
20,000    คาใชสอย

1.  คาอาหาร (100 คน X 40 บาท = 4,000 บาท)
2.  คาเชารถ  =  16,000  บาท

1,000      คาวัสดุ

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
11,200    คาใชสอย

1.  คาเชารถ  =  11,200  บาท
1,000      คาวัสดุ

2.  คาเอกสาร(25 เลม X 40 บาท = 1,000 บาท)

                           ตําแหนง  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 12,200                                  

(ดร.จารึก  ชูกิตติกุล)

2.  อบรมใหความรูการแขงขัน
3.  สงนักศึกษาเขาแขงขัน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 21,000                                  

1.  คาเอกสาร (100 เลม X 10 บาท  = 1,000 บาท)

แขงขันวิชาการระดับประเทศ

1.  ตั้งกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเขาแขงขัน

2.  จัดประชาสัมพันธแจงผูสนใจศึกษาดูงาน
3.  ดําเนินการศึกษาดูงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ศึกษาดูงานสถานประกอบการดานคอมพิวเตอร

1.  แตงตั้งกรรมการดําเนินงานกําหนดสถานที่ศึกษาดูงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไอที
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

ภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่หลอมรวมอยูกับวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)  และนักศึกษาไอทีที่มีศักยภาพดานภาษา 
นับเปนบุคลากรที่มีคุณคาตอวงการวิชาชีพ  การเขาใจนําเสนอเร่ืองราวดวยภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่บุคลากรทางไอทีที่ตองเผชิญ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไอที  โดยใหนักศึกษาไดรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษสําหรับไอที  เพื่อสรางความมั่นใจแก
นักศึกษา  และสงเสริมการกาวไปสูความเปนสากล

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไอทีใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต  และนักศึกษาที่สนใจ

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม และประเมินผลและรายงานผล

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
2.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนนักเรียนเขารวมอบรม 80  คน
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 1  วัน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-2-0701-15-07



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 9,400      
2. 11,200     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 9,400      
2. 11,200    

                                                20,600                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,000      
คาเอกสาร (80 ชุด X 100 บาท = 8,000 บาท)

1,400      คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน  =  1,400 บาท

คาใชสอย

3.  จัดซ้ือวัสดุ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 9,400                          งบดําเนินงาน

                                   
20,600                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ติดตอวิทยากร
2.  จัดเตรียมเอกสาร  และสถานที่

 จัดอบรม และประเมินผลและรายงานผล

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                     20,600                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

 รวม                                     20,600                        

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 9,400                     
 จัดอบรม และประเมินผลและรายงานผล 11,200                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,600             



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  คาวิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 400 บาท = 4,800 บาท)

ตําแหนง  อาจารย  1  ระดับ  7
(อาจารยกายทิพย  โอชะกะ)

ผูเสนอโครงการ

1.  คาอาหาร (80 คน X 40 บาท = 3,200 บาท)
2.  คาอาหารวาง(80 คน X 2 มื้อ X 20 บาท= 3,200 บาท)

4,800                     คาตอบแทน

6,400                     คาใชสอย

1.  รับลงทะเบียน
2.  ดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดอบรม และประเมินผลและรายงานผล

งบดําเนินงาน 11,200                        งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาความรูกฎหมายคอมพิวเตอรใหนักศึกษาไอที
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

ปจจุบันมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดแพรหลายไปทั่วทุกครัวเรือน มีการใชประโยชนจากระบบคอมพิวเตอรอยางมากมาย
มหาศาล แตในขณะเดียวกันก็มีนําคอมพิวเตอรไปใชในทางที่ไมถูกไมควร กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่นเชนเดียวกัน
ประเทศไทยไดมีการกําหนด พรบ. ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรไวหลายฉบับและมีการนํามาใชลงโทษผูกระทําผิดมากข้ึน 
ดังน้ันการอบรมใหความรูกับนักศึกษา ซ่ึงจะเปนบัณฑิตในอนาคต ยอมทําใหไดประโยชนทั้งในปจจุบัน และเมื่อนักศึกษาไดจบ
 การศึกษาออกไปประกอบอาชีพทางดานคอมพิวเตอร จะไดตระหนักเกี่ยวกับความผิดที่อาจเกิดข้ึนจากการใชคอมพิวเตอร
ได และสามารถปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดในสถานศึกษา หนวยงาน และชุมชนที่นักศึกษาอยูไดอยางดีตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถเขาใจเกี่ยวกับความผิดที่เกิดข้ึนจากคอมพิวเตอร และบทลงโทษตอการกระทํา 
   ความผิดได 
2. เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการ สามารถเผยแพรความรูที่ไดจากการอบรมไปสูครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยูตอไปได

5.1 กิจกรรม    การอบรมกฏหมายคอมพิวเตอร

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 20,700           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการอบรม > 80% พึงพอใจ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-2-0701-15-08



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 20,700     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,700    

                                                20,700                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,800      

14,400     คาใชสอย
1.  คาอาหารกลางวัน 80 คนx 1 มื้อ x 40 = 3,200 บาท
2.  คาอาหารวาง 80 คนx 2 มื้อ x 20 = 3,200 บาท

1,500      คาวัสดุ

(นางสาว ฐิติมา บุณฑริก)
ตําแหนง....อาจารย ระดับ 7...........

ผูเสนอโครงการ

1.  คาวัสดุสํานักงาน 1,500 บาท 

1.  คาวิทยากร 2 คนx 6 ชม. x 1 วัน x 400 บาท = 4,800 บาท

3.  คาเอกสาร 80 x 100 = 8,000 บาท

คาตอบแทน

3.  ข้ันประเมินผล และเขียนรายงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 20,700                        งบดําเนินงาน

                                   
20,700                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมกฎหมายคอมพิวเตอร

1.  ข้ันเตรียมการ
2.  ข้ันดําเนินการจัดฝกอบรม

 อบรมกฏหมายคอมพิวเตอร

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)

รวม 20,700                                                            

                                    20,700                        

20,700                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

เงินรายได
 อบรมกฏหมายคอมพิวเตอร 20,700                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเครือขาย  TCP/IP  ดวยภาษาจาวา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ ......................
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอรและเครือขายมาตั้งแตปการศึกษา  2549
ซึ่งมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานการบริหารเครือขายและพัฒนาระบบความปลอดภัยใหกับระบบคอมพิวเตอร  
และเพื่อใหนักศึกษาในสาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอรและเครือขายมีความสามารถดานการเขียนโปรแกรมดานเครือขาย
ที่เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนและเปนการสรางความม่ันใจและความเช่ือม่ันแกนักศึกษาที่จะตองนําความรูนี้ไปใชกับการ
พัฒนาเปนโครงการหรือนําไปใชสําหรับพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อบริหารเครือขายตอไปในอนาคต  จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองทักษะการเขียนโปรแกรมดานเครือขาย  TCP/IP  ดวยภาษาจาวา

4. วัตถุประสงค
เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองทักษะการเขียนโปรแกรมดานเครือขาย  TCP/IP  ดวยภาษาจาวาใหแกนักศึกษา
สาขาวิชาความม่ันคงคอมพิวเตอรและเครือขาย  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม และประเมินผล รายงานผล

1-2-0701-15-09

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 4,500       
2. 8,000       

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 4,500       
2. 8,000       

                 12,500                                                                      
                                   

12,500                                                                                                       

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม และประเมินผล รายงานผล

รวม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

รวม 12,500                          

12,500                          

                                   12,500                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

เงินรายได
 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 4,500                      
 จัดอบรม และประเมินผล รายงานผล 8,000                      

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 12,500             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

1.  จํานวนนักศึกษาเขารวมอบรม 30  คน
2.  ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 1  วัน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.  แตงตั้งวิยากร
4.  ติดตอวิทยากร
5.  จัดเตรียมเอกสารและสถานที่

4,500       คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,800       

3,200       คาใชสอย

ผูเสนอโครงการ

คาตอบแทน

(อาจารยจารุต  บุศราทิจ)
ตําแหนง   อาจารย  2   ระดับ 7

2.  คาอาหารวาง (40 คo X 2 ม้ือ X 20 บาท = 1,600 บาท)

งบดําเนินงาน 8,000                           งบดําเนินงาน

1.  คาวิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 400 บาท  = 4,800 บาท)

1.  คาอาหาร (40 คน X 40 บาท =  1,600 บาท)

2.  ดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดอบรม และประเมินผล รายงานผล

1.  รับลงทะเบียน

งบดําเนินงาน 4,500                           งบดําเนินงาน

1. คาเอกสาร (30 ชุด x 100 บาท  =  3,000  บาท)
2. คาวัสดุสํานักงาน  = 1,500 บาท

2.  แตงตั้งกรรมการดําเนินโครงการ

6.  จัดซื้อวัสดุ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ขออนุมัติโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะการทําโครงงานคอมพิวเตอร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่  2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่  .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

การทําโครงงานของนักศึกษา  เปนมาตรการหนึ่งที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการควบคุมคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ เพื่อใหนักศึกษาของคณะเกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เรียน และมีทักษะในการพัฒนาระบบงาน
ดานคอมพิวเตอรกอนการจบการศึกษา เพื่อความพรอมในการสูตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงไดกําหนดใหนักศึกษาของคณะ
ไดทําโครงงานทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศกอนจบการศึกษา คณะจึงไดจัดทําโครงการอบรม
ทักษะการทําโครงงานคอมพิวเตอรขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทําโครงงานใหนักศึกษาไดมีแนวทางในการทําโครงงาน
และทําโครงงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากขึ้น  

4. วัตถุประสงค
4.1 ฝกมีทักษะการทําโครงงานดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล

1-2-0701-15-10

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
2.
3.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 2,100       
2. 3,600       

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 2,100      
2. 3,600      

                                                  5,700                                       
รวม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)                                      5,700                                                             

5,700                                                                                                         

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล

5,700                            5,700                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

( บาท)

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 2,100                      
 จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล 3,600                      

เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 5,700               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

จํานวนผูเขาอบรม ไมนอยกวา 35 คน
ผูเขารับการอบรมมีทักษะในการทําโครงงานคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 70%

งบแผนดิน

ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการบริการ ไมนอยกวา 70%

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2,100       
คาเอกสาร (30 ชุด X 70 บาท  =  2,100บาท)

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600       คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร (1 คน X 3 ชม. X 3 วัน X 400 บาท 
 = 3,600 บาท)  

ผูเสนอโครงการ
(อาจารยอัสนีวัลย  อินทรขํา)

1.  จัดดําเนินการอบรม และประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 3,600                           งบดําเนินงาน

จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล

งบดําเนินงาน 2,100                           งบดําเนินงาน
คาใชสอย

1.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม
2.  ถายสําเนาเอกสาร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะการแขงขันวิชาคอมพิวเตอร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(   / ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.7......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

การศึกษาตามหลักสูตรปกตินักศึกษาอาจไมไดรับประสบการณระดับสูงทางคอมพิวเตอรเกินกวาที่หลักสูตร
กําหนด  เชน  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระบบการสื่อสารขอมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม  ระบบฐานขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบ  เทคโนโลยีเว็บ/เว็บบริการ  ความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย  ฮารดแวร  และซอฟตแวร
เน้ือหาเหลาน้ีมีทักษะระดับสูงที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงเปฯตัวแทนเขาแขงขันทางวิชาการในการแขงขัน
พ.จ.น.ก.  สัมพันธจะไดรับการฝกหัดเพื่อเพิ่มทักษะระดับสูง  และเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะเขาคัดเลือก
เปนตัวแทนสําหรับการตอบปญหาวิชาการในการแขงขัน  พ.จ.น.ก. สัมพันธในคร้ังถัดไป และเปนประสบการณในการเรียนข้ันสูงย่ิงข้ึน

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อฝกทักษะและประสบการณคอมพิวเตอรชั้นสูงใหกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับการแขงขัน พ.จ.น.ก.
2.  เพื่อสงเสริมใหมีการใชเวลาวางไดอยางเหมาะสม  เปนเกราะปองกันยาเสพติดและอบายมุข

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรมและประเมินผล และรายงานผล

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงเวลา       :  ระยะเวลาในการดําเนินการ ต.ค. - พ.ย. 2553

 บาท7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 9,500               

8 วัน
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน    :  คาใชจายในการดําเนินการ 9,500

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 12 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  ผูเขารวมมีสวนรวมในการอบรม 80%

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 2,300                   2,300      
2. 7,200                   7,200      

9,500       9,500       

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 2,300      
2. 7,200      

9,500       

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2,300      คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. วิทยากร (10 ชั่วโมง * 400 บาท ) = 4,000 บาท

1.  อาหารวาง (20 คน * 8 มื้อ * 20 บาท) = 3,200 บาท

งบดําเนินงาน

จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล

งบดําเนินงาน 7,200                          

จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล

1.  จัดดําเนินการอบรม
งบรายจาย

ผูเสนอโครงการ

(นางจีรนันท    อังคตรีรัตน)
ตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

4,000                     คาตอบแทน

3,200                     คาใชสอย

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. คาเอกสาร (20 ชุด *100 บาท = 2,000)
2.  คาวัสดุสํานักงาน  = 300  บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 2,300                          งบดําเนินงาน

9,500                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1. จัดทําเอกสารตนฉบับประกอบการอบรม
2.  ถายสําเนาเอกสาร

รวม 9,500                           

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

ชื่อกิจกรรม งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาอัตลักษณความเปนผูด ี มีปญญาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /   ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

      นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีอยูมากที่ไมรูและไมเขาใจมารยาทในสังคมโดยเฉพาะความเปนผูดีอยางวัฒนธรรมไทย
 กอใหเกิดปญหาการอยูรวมกันในการเรียนและการออกไปประกอบอาชีพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําหลักสูตร
การฝกอบรมอัตลักษณความเปนผูด ี มีปญญาใหแกนักศึกษาทุกคนในคณะข้ึน  เพื่อใหนักศึกษามีบุคลิกภาพทางสังคมเปนที่
พอใจของผูที่อยูรวมกันแบบประชาธิปไตย   และผูรวมงานเมื่อสําเร็จการศึกษาซ่ึงจะทําใหเปนผูมีอัตลักษณตามปรัชญา
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาอัตลักษณความเปนผูด ี มีปญญาใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 เพื่อสงเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมไทยและความมีจริยธรรมแบบผูดีที่สังคมพึงประสงค
4.3 เพื่อสงเสริมใหรูจักสิทธิและหนาที่ในการอยูรวมกันแบบสังคมประชาธิปไตย

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
2.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ 260  คน
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 1  วัน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 27,000     
2. 28,000     

55,000     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 27,000    
2. 28,000    

                                                                                55,000     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  จัดเตรียมเอกสาร  และสถานที่
3.  จัดซ้ือวัสดุ

27,000     คาวัสดุ

 คาจางทําวุฒิบัตร

งบดําเนินงาน 27,000                        งบดําเนินงาน

วัสดุสํานักงาน

55,000                        
55,000                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ติดตอวิทยากร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                                                        

                                   55,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 27,000                   
 จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล 28,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

คาจางทําเอกสาร

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 55,000             



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,200      คาตอบแทน

20,800     คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน (260 คน X 40 บาท = 10,400 บาท)
คาอาหารวาง (260 คน X 2 มื้อ X 20 บาท = 10,400 บาท)

ตําแหนง  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผูชวยศาสตราจารยศิวาพร  เหมียดไธสง)

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 28,000                        งบดําเนินงาน

1.  รับลงทะเบียน
2.  ดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดอบรม และประเมินผล และรายงานผล

คาวิทยากร (6 ชม. X 1,200 บาท = 7,200 บาท)



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูงดานไอทีสําหรับนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย / คณะ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

อัตลักษณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ  ความเปนผูแตกตาง  สูสากล  และเปนผูด ี มีปญญา  นักศึกษาโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย  คือผูที่จะนําผลของ
การเรียนรูและองคความรูในหลักสูตรของคณะออกสูสากล  สามารถหาแหลงงานไดทั่วโลกอันจะสงผลใหคณะเปนที่รูจัก
และยอมรับในความแตกตางและอัตลักษณของคณะในสังคมนานาชาติได  

ดังน้ันคณะจึงตองพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากล

4. วัตถุประสงค
4.1 ฝกอบรมนักศึกษาที่เรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษใหมีทักษะภาษาอังกฤษไดมาตรฐานเทียบเทานักศึกษานานาชาติ
4.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชทักษะภาษาที่ดีไปเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู  และประกอบอาชีพในตลาดแรงงานนานาชาติไดดี

5.1 กิจกรรม ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันกลาง (intermediate)
5.2 กิจกรรม ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันสูง (advance)

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
2.

 บาท

80%
รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจผลการฝกอบรม 90%

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 73,500             

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ผานการทดสอบระดับดีมาก



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
36,700     

2. 36,800     

73,500     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 36,700     

2. 36,800    
              
              
                36,700                                                     36,800     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  จัดทําเอกสารการอบรม

24,000     คาตอบแทน

12,000     
1.  คาอาหาร (30 คน X 40 บาท X 5 วัน = 6,000 บาท)
2. คาอาหารวาง(30คนX 20บาทX 2มื้อX 5วัน= 6,000 บาท)

700         

1.  คาวิทยากร (30 ชม. X 800 บาท = 24,000 บาท)

งบดําเนินงาน 36,700                        งบดําเนินงาน

1.  คาถายเอกสาร (30 ชุด X 23.4 บาท = 700 บาท)

คาใชสอย

คาวัสดุ

1.  จัดทําหลักสูตรระดับกลางสําหรับนักศึกษาไทย

3.  เชิญวิทยากรที่เปนเจาของภาษาและจัดฝกอบรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

36,700                                                            36,800                        
73,500                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันกลาง

 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันกลาง
 (intermediate) 
 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันสูง
 (advance) 

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)

73,500                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันกลาง
(intermediate) 36,700                   
 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันสูง(advance) 36,800                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ประชุมวิชาการวางแผนการอบรมข้ันสูง
2.  คัดเลือกนักศึกษาที่มีความพรอมเขาฝกอบรม

24,000     คาตอบแทน

1.  คาอาหาร (30 คน X 40 บาท X 5 วัน = 6,000 บาท)

800         
1.  คาถายเอกสาร (30 ชุด X 26.7 บาท = 800 บาท)

                      ตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

1.  คาวิทยากร (30 ชม. X 800 บาท = 24,000 บาท)
คาใชสอย

2. คาอาหารวาง(30คน X 20บาท X2มื้อ X5วัน= 6,000บาท)

(ดร.วจี  ชูกิตติกุล)

ผูเสนอโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

12,000                    

งบดําเนินงาน

ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษดานไอทีข้ันสูง

3.  จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษชั้นสูงใหนักศึกษาโดยเจาของภาษา

36,800                        งบดําเนินงาน

คาวัสดุ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ ประยุกตการยศาสตรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยคณะ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

การยศาสตร (Ergonomics) คือ วิธีการที่จะนํามาใชปรับปรุงอาคาร  สถานที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
เอกลักษณที่มุงสรางสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกคณะใหมีบรรยากาศเปนสุขสบายทั้งนักศึกษา  อาจารย   และ
เจาหนาที่เพื่อใหมีสุขภาพจิตและกายที่ด ี สามารถศึกษาเลาเรียน  ทํางานและพักผอนไดเต็มที ่ มีความสะอาดปลอดภัยในการ
ใชอุปกรณที่ฉลาดซ่ึงจะเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหผลการเรียนรูของนักศึกษาดีข้ึน รวมทั้งการทํางานของอาจารย
และเจาหนาที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อจัดสภาพสิ่งแวดลอมดวยการยศาสตรอํานวยใหการดําเนินงานมีคุณภาพโดยเนนความพึงพอใจ  มีสุขภาพกายและใจ

ที่ดีของนักศึกษา  อาจารย  และเจาหนาที่ทุกคน
4.2 เพื่อสรางบรรยากาศที่แตกตางดานความสะอาด  สบาย  ความพึงพอใจ  แกบุคลากรทุกคนอันจะนํามาซ่ึงความภูมิใจ

ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

5.1 กิจกรรม ปรับปรุงหองสํานักงานคณะใหเปนสัดสวน
5.2 กิจกรรม ปรับปรุงหองนํ้าแบบอัจฉริยะ

3-2-0701-16-14

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.
3.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 49,500     49,500    
2. 6,500      6,500      

56,000     56,000     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 49,500     
2. 6,500      

                56,000                                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ออกแบบเพิ่มพื้นที่ของหอง
2.  ดําเนินการปรับปรุง

49,500     
1.  คาจางปรับปรุงหองสํานักงานคณะ  =  49,500  บาท

งบดําเนินงาน 49,500                        งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ปรับปรุงหองสํานักงานคณะใหเปนสัดสวน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ปรับปรุงหองสํานักงานคณะใหเปนสัดสวน
 ปรับปรุงหองนํ้าแบบอัจฉริยะ

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 56,000                                                                                               
56,000                                                                                                     

เงินรายได
 ปรับปรุงหองสํานักงานคณะใหเปนสัดสวน
 ปรับปรุงหองนํ้าแบบอัจฉริยะ

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 56,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

ความพึงพอใจของอาจารย 80%
ความพึงพอใจของนักศึกษา 80%

คาใชสอย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ความพึงพอใจของเจาหนาที่ 80%



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

6,500      
1.  คาเดินสายไฟ  =  1,000  บาท

ผูเสนอโครงการ

3.  คาจางทาสี  =  2,500  บาท

(อาจารยอนุชาติ  บุญมาก)
ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานคณบดี

งบดําเนินงาน 6,500                          งบดําเนินงาน

2.  ติดต้ังอุปกรณอัตโนมัติ  =  3,000  บาท

ปรับปรุงหองนํ้าแบบอัจฉริยะ

1.  ติดต้ังอุปกรณอัตโนมัติ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบุคลากร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
( /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   ............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  ............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  ............

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานที่จําเปนตองผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดใหเปนประโยชนตอการพัฒนา
องคความรูตอยอดใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการเปนที่ยอมรับของสังคม  ซ่ึงกลาวไดวาเปนหนาที่สําคัญของบุคลากร
ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะจึงทําโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะข้ึนมาสนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัย

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความสามารถในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและองคความรู

5.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวิจัย QIT, CTE และ ITS
5.2 กิจกรรม อบรม Action Research  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
5.3 กิจกรรม สัมมนาและอบรมการวิจัย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.
3.

 บาท

สัมมนาและอบรมการวิจัย 5  คน

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 173,900           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวิจัย QIT, CTE และ ITS 1  ครั้ง
จัดอบรม Action Research  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 1  ครั้ง

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-5-0701-21-15



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 73,900    73,900    
2. 40,000    40,000    
3. 60,000    60,000    

173,900                    173,900   

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 73,900    
2. 40,000    
3. 60,000    

                                                  100,000                   73,900     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  จัดประชาสัมพันธแจงผูสนใจเขาประชุม

14,400    คาตอบแทน
1.  คาวิทยากร (8 คน X 600 บาท X 3 ชม. = 14,400 บาท)

31,000    
1.  คาอาหาร(100 คน X 80 บาท = 8,000 บาท)
2.  คาอาหารวาง(100 คน X 40 บาท X 2 ม้ือ= 8,000 บาท)
3.  คาเอกสาร (100 เลม X 150 บาท = 15,000 บาท)

28,500    
1.  คาวัสดุสํานักงาน  = 17,600  บาท
2.  คาวัสดุคอมพิวเตอร = 10,900 บาท

งบดําเนินงาน 73,900                                 งบดําเนินงาน

คาใชสอย

คาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวิจัย QIT, CTE และ ITS

1.  แตงต้ังกรรมการดําเนินงาน

3.  ดําเนินการจัดประชุมและประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 สัมมนาและอบรมการวิจัย

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                       100,000                       73,900                         
173,900                                                                                                       

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวิจัย QIT, CTE และ ITS
 อบรม Action Research  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการวิจัย QIT, CTE และ ITS
 อบรม Action Research  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
 สัมมนาและอบรมการวิจัย

ชื่อกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
14,400    1.  คาวิทยากร (1 คน X 1,200 บาท X 6 ชม. X 2 วัน

14,400    
1.  คาอาหาร (30 คน X 80 บาท X 2 วัน = 7,200 บาท)
2.  คาอาหารวาง (30 คน X 40 บาท X 2 ม้ือ X 2 วัน

11,200    
1.  คาเอกสาร (30 เลม X 200 บาท = 6,000 บาท)
2.  คาวัสดุคอมพิวเตอร  = 5,200  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

60,000    คาใชสอย

2.  คาเบี้ยเล้ียง / เดินทาง / ที่พัก  =  15,000  บาท

ตําแหนง  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  คาลงทะเบียนเขาอบรม  =  45,000  บาท

(ดร.จารึก  ชูกิตติกุล)

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 60,000                                 งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

สัมมนาและอบรมการวิจัย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

      = 14,400 บาท)
คาใชสอย

      = 7,200 บาท)

2.  จัดอบรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 40,000                                 งบดําเนินงาน

อบรม Action Research  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

1.  แตงต้ังกรรมการดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการคนควา  อบรม  และศึกษาดูงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   ............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  ............

การพัฒนาอาจารยและพนักงานสายสนับสนุนเปนกิจกรรมที่ตองจัดใหมีข้ึนอยางตอเน่ืองเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชนของอาจารยและพนักงานสายสนับสนุนเอง  และเปน
ประโยชนตอการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหไปสูความมีคุณภาพในการบริหารจัดการ

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการคนควาของตนเอง  การอบรม  และการศึกษาดูงาน

ทางดานคอมพิวเตอร
4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการอบรมและการศึกษาดูงาน

5.1 กิจกรรม สนับสนุนการคนควาดวยเอกสาร และตําราทางดานคอมพิวเตอร
5.2 กิจกรรม อบรม และศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอร

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

จํานวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 37  คน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-2-0701-42-16



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
100,000   100,000  

2. 159,000   159,000  

259,000                   259,000   

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000    50,000    

2. 50,000     59,000    50,000    

                50,000                     109,000                   100,000   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

100,000   
งบดําเนินงาน 100,000                              งบดําเนินงาน

1.  คาหนังสือและเอกสาร  =  100,000  บาท
คาวัสดุ

100,000                      
259,000                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สนับสนุนการคนควาดวยเอกสารและตําราทางดานคอมพิวเตอร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.  สํารวจรายชื่อตําราตามหลักสูตร
2.  ซ้ือเอกสารตําราทางดานคอมพิวเตอร

 สนับสนุนการคนควาดวยเอกสารและตําราทางดาน
คอมพิวเตอร
 อบรม และศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอร

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 50,000                         109,000                      

เงินรายได
 สนับสนุนการคนควาดวยเอกสารและตําราทางดาน
คอมพิวเตอร
 อบรม และศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอร

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 259,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  คาเบี้ยเล้ียง / เดินทาง / ที่พัก  =  110,000  บาท

ตําแหนง  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.จารึก  ชูกิตติกุล)

ผูเสนอโครงการ

159,000                         คาใชสอย

อบรม และศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.  คาลงทะเบียน  = 49,000  บาท

งบดําเนินงาน 159,000                              งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ คายเยาวชนฝกอบรมคอมพิวเตอรและไซเบอร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
( /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(    ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   5, 2.7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

เยาวชนที่อยูหางไกลในโรงเรียนขยายโอกาสมักจะมีความรูและประสบการณทาง
คอมพิวเตอรและไซเบอรไมมากนัก  เพราะขาดแคลนผูสอนและอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ  
ทําใหนักเรียนในโรงเรียนเหลาน้ันขาดความเขาใจในเทคโนโลยีใหม ๆ ไมเขาใจการประกอบอาชีพ
ทางดานคอมพิวเตอร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําโครงการน้ี   เพื่อสรางความเขาใจ           
ในเบื้องตนแกเยาวชนดานคอมพิวเตอรและไซเบอรข้ึน  เพื่อสรางพื้นฐานความรูและเจตคติตออาชีพ   
นักคอมพิวเตอร  อันจะทําใหเยาวชนไดเลือกจะศึกษาตอทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในอนาคต

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อฝกอบรมเยาวชนในโรงเรียนในอําเภอบานลาด จ. เพชรบุรี และที่อยูหางไกลใหมีทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

และไซเบอรใหสามารถไปใชประโยชนในการศึกษาและชีวิตประจําวัน
4.2 เพื่อถายทอดเจตคติและวัฒนธรรมการทํางานดานคอมพิวเตอรและไซเบอรแกเยาวชนที่อยู

หางไกลเพื่อประโยชนในการเลือกเรียนตอระดับสูงข้ึนตอไป

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม ดําเนินการอบรม และประเมินผล และรายงานผล

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-0701-31-17



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 120,700   
2. 27,200     

147,900   

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 120,700  
2. 27,200    

                                                                147,900   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

120,700  คาวัสดุ
1.  คาเสื้อยืด (340 ชุด X 200 บาท  =  68,000 บาท)
2.  คาวัสดุ(ปากกา, ซองเอกสาร, หมึกพิมพ, กระดาษ ฯลฯ

3.  คาเอกสาร (340 ชุด X 100 บาท  =   34,000 บาท)
      =  340 ชุด X 50 บาท =  17,000  บาท)

4.  คาวุฒิบัตร (340 แผน X 5 บาท = 1,700 บาท)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 120,700                     งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  สงจดหมายรับสมครไปตามโรงเรียนตาง ๆ 
2.  ตรวจสอบโรงเรียนสงนักเรียนเขาสมัคร
3.  เตรียมเอกสารวัสดุตาง ๆ 
4.  ประชุมนักศึกษาแบงพี่เล้ียงในแตละฐานกิจกรรม

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 ดําเนินการอบรม และประเมินผล และรายงานผล

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                     147,900                      
147,900                                                                                                   

 รวม 147,900                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 120,700                  
 ดําเนินการอบรม และประเมินผล และรายงานผล 27,200                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 147,900           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนนักเรียนเขารวมโครงการ 170  คน
มีนักศึกษาพี่เล้ียง 170  คน



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

27,200    คาใชสอย
1. คาอาหาร (340 คน X 40 บาท = 13,600 บาท)

(ผูชวยศาสตราจารยศิวาพร  เหมียดไธสง)
ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 27,200                       งบดําเนินงาน

2. คาอาหารวาง (340 คนX2มื้อX 20 บาท = 13,600บาท)

ดําเนินการอบรม และประเมินผล และรายงานผล

1.  รับลงทะเบียน
2.  นํานักศึกษาเขากิจกรรมในแตละฐานกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูตรรกะการเขียนโปรแกรมดวยลอจิกบล็อก
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง ลอจิกบล็อก:ตรรกะการเขียนโปรแกรมสําหรับผูเร่ิมตน

หัวใจสําคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได คือ ผูเรียนจะตองมีความเขาใจในเร่ืองตรรกะการเขียนโปรแกรม
กอนแตตรรกะการเขียนโปรแกรมเปนสิ่งที่เขาใจยาก เพราะเปนนามธรรมมากเกินไปผูเรียนมีการพัฒนาการคิดและสรางความรู
จากรูปธรรม (Concrete)ไปสูนามธรรม(formal)(Piaget,1972)การเลนกับวัตถุตาง ๆ ทําใหผูเรียนจําไดและเขาใจสิ่งน้ันไดดี
ตามแนวคิดของ Froeble (Brosterman, 1997) การจัดกระทํา (manipulative) กับวัตถุทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการ
การเรียนรูจากแนวคิดของนักการศึกษาลงความเห็นวา  ผูเรียนจะตองเรียนรูและสรางความรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมที่สามารถ
จับตองได  สัมผัสและรูสึกได จากงานวิจัยเร่ือง “ลอจิกบล็อก:ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับผูเร่ิมตน”  ไดมีการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใหออกมาเปนรูปธรรมที่สามารถจับตองและสัมผัสได  
และผลการวิจัยปรากฏวาผูใชงานมีความสนุกไมนาเบื่อ และทําใหเกิดการเรียนรูเร่ืองตรรกะการเขียนโปรแกรมได

ดังน้ันการใชลอจิกบล็อกเพื่อฝกทักษะทางดานตรรกะจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน  และสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง 

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนในอําเภอบานลาด และอําเภอใกลเคียง  จ.เพชรบุรี  ไดมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับตรรกะการเขียนโปรแกรม
4.2 เพื่อเผยแพรความรูที่ไดจากการวิจัยทางคอมพิวเตอรใหแกสังคมไดใชประโยชน
4.3 เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม ดําเนินการอบรม ประเมินผลและรายงานผล

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-0701-31-18



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. 
2.
3.
4.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 36,000     36,000    
2. 29,280     29,280    

                65,280     65,280     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 36,000     
2. 29,280    

36,000                     29,280                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

36,000    คาวัสดุ
1.  เอกสาร (30 คน X 100 บาท = 3,000)
2.  วัสดุสํานักงาน = 3,000 บาท

งบดําเนินงาน 36,000                       งบดําเนินงาน

3.  บอรดลอจิก (15 ชุด X 2,000 บาท = 30,000 บาท)

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  จัดสรางลอจิกบล็อกเพื่อใชในการอบรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 ดําเนินการอบรม ประเมินผลและรายงานผล

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 36,000                         29,280                                                           
65,280                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

เงินรายได
 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 ดําเนินการอบรม ประเมินผลและรายงานผล

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 65,280             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

ระยะเวลาในการอบรม 3  วัน
ไดลอจิบล็อก : สื่อการเรียนรูตรรกะการเขียนโปรแกรม 15  ชุด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนผูเขาอบรม 30  คน
นักศึกษาพี่เล้ียง 10  คน



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

21,600    คาตอบแทน

     =  21,600  บาท)
คาใชสอย
1.  คาอาหาร (32 คน X 3 มื้อ X  40 บาท = 3,840 บาท)
2.  คาอาหารวาง (32 คน X 6 มื้อ X 20 บาท = 3,840 บาท)

                            ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย
(ผูชวยศาสตราจารยศิวาพร  เหมียดไธสง)

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 29,280                       งบดําเนินงาน

1.  คาวิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 3 วัน X 600 บาท

7,680                     

ดําเนินการอบรม ประเมินผลและรายงานผล

1.  จัดดําเนินการอบรมที่โรงเรียนเปาหมาย
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางดานความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย  หลักสูตร  CCNA

(Cisco Certified Network Associate)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  ระบบความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

ในปจจุบันน้ีหลายๆหนวยงานไดมีการนําระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเขามาใชงานในองคกรบุคลากรจําเปนตองมี
ความรูความสามารถในการติดต้ัง คอนฟก ปฏิบัติการ และสามารถแกไขปญหาในสวนของเราเตอรและสวิตซในเครือขาย
ขนาดเล็กและขนาดกลาง  ซ่ึงประกอบดวยการสงเสริม สนับสนุน หรือปรับปรุงใหสาขาที่เชื่อมโยงกับสํานักงานหรือองคกร
อื่นเชื่อมโยงกันได  จําเปนตองแกไขปญหาข้ันพื้นฐานของการคุกคามระบบความปลอดภัย  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
เครือขายไรสาย  ตลอดจนทักษะพื้นฐานเครือขายเบื้องตน  

หลักสูตร CCNA จะทําใหบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชและสอบ
ใบรับรองความสามารถ CCNA เพื่อนําไปใชเปนสวนหน่ึงของการประกอบวิชาชีพ ฝกอบรมในระดับสูงข้ึน ซ่ึงจะเปนวา
ในปจจุบันผูที่ความรูความสามารถในดานอุปกรณขนาดกลางและขนาดใหญเปนที่ตองการตอองคกรเปนจํานวนมาก 
แตการฝกอบรมดานน้ียังมีนอย และมีเฉพาะที ่เฉพาะกลุมเทาน้ัน     

ดังน้ันการอบรมการทางดานความมั่นคงคอมพิวเตอร และเครือขาย หลักสูตร CCNA จะเปนการบริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย  เพื่อถายทอดความรูใหกับนักคอมพิวเตอร ผูสนใจที่ทํางานดานเครือขาย ทั้งโรงเรียน องคกรภาครัฐ  และ
เอกชน ตลอดจนผูที่ตองสอบหลักสูตร CCNA เพื่อเขาทํางานในหนวยงานที่มีองคกรที่มีระบบเครือขายขนาดใหญ  

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อฝกอบรมใหผูดูแลเครือขายในหนวยงานทางคอมพิวเตอรภาครัฐและภาคเอกชนในอําเภอบานลาด  และอําเภออื่น จ.เพชรบุรี

ใหมีความรูความสามารถปฏิบัติการทางอุปกรณเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสอบหลักสูตร CCNA ได

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.
3.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 6,675      6,675      
2. 29,280     29,280    

35,955     35,955     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 6,675      
2. 29,280    

                                35,955                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

3.  ถายสําเนาเอกสาร
2.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม

4.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม
5.  ถายสําเนาเอกสาร

จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ทําหนังสือรับสมัครผูเขาอบรมแจงไปยังโรงเรียนตาง ๆ 

 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                     35,955                                                           
35,955                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ระยะเวลาในการอบรม 3  วัน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 35,955             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนผูเขาอบรม 30  คน
ผูเขาอบรมมีความรู  ความสามารถ  และทักษะดานปฏิบัติการในหลักสูตร CCNA รอยละ 80



500        คาสาธารณูปโภค
1.  คาแสตมป (100  ดวง X 5 บาท  =  500  บาท)

1.  เอกสาร (30 ชุด X 100 บาท  =  3,000 บาท)

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

21,600    คาตอบแทน
1. วิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 3 วัน X 600 บาท 
     = 21,600 บาท)  

3.  ประมวลผล
4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

(อาจารยพฤกษไพร  เพ็งพารา)
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

7,680                     คาใชสอย
1.  คาอาหาร (32 คน X 3 มื้อ X 40 บาท = 3,840 บาท)
2.  คาอาหารวาง (32 คน X 6 มื้อ X 20 บาท = 3,840 บาท)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 29,280                       งบดําเนินงาน

2.  คาวัสดุสํานักงาน  =  3,000  บาท

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

1.  จัดดําเนินการอบรม
2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม

6,175                     คาวัสดุ
1.  ซองจดหมาย  (100  ซอง  X  0.25 บาท  =  25  บาท)

1.  วุฒิบัตร  (30  แผน X 5 บาท =  150  บาท)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,675                         งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสรางและออกแบบสไลดใหสวยงามแบบมืออาชีพ

ดวยโปรแกรมการนําเสนอไมโครซอฟต (Microsoft PowerPoint)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่   3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่  5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่  3
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  เทคโนโลยีการนําเสนอ
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

การนําโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาใชในการนําเสนอผลงาน เพื่อใหเกิดความสวยงามหรือความนาสนใจ
ตอผูที่เขารับฟงการนําเสนอผลงาน   เปนส่ิงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก แตก็ยังมีครู อาจารย พนักงานของรัฐและบุคลากร
ทั่วไปอีกหลายทาน ที่ใชโปรแกรม Microsoft Powerpint ไดไมคลองหรือขาดทักษะในการใชโปรแกรมนําเสนอ ทําใหตองเสีย
โอกาสในการนําเสนอผลงานอยางมีคุณภาพไป  
           การอบรมการสรางและออกแบบสไลด จะชวยเพิ่มความรู ความสามารถ ทักษะและความเขาใจใหผูเขาอบรมไดทราบ
ถึงความสามารถของ โปรแกรม Microsoft PowerPoint วา โปรแกรมนี้สามารถทํางานอะไรไดบาง ไมวาจะเปนการใสขอความ
ที่เปนกราฟฟก ใสไฟลรูปภาพประกอบ สรางกราฟในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบ และ สามารถที่จะดึงดูดความสนใจ
ดวยการใสไฟลเสียง ไฟลมัลติมีเดีย หรือใสการเคลื่อนไหวใหออบเจ็คตาง ๆ ที่มีอยูในหนาสไลดนั้น ๆ  
          ดังนั้น การอบรมการสรางและออกแบบสไลดใหสวยงามอยางมืออาชีพนี้  จะเปนการบริการทางวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เพื่อถายทอดความรูใหกับครู อาจารย พนักงานของรัฐ และบุคลากร
ทั่วไป ที่มีความสนใจ ใหสามารถใชโปรแกรมการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเขารับการอบรม 

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อฝกอบรมครู  อาจารย พนักงานของรัฐและบุคลากรทั่วไปในอําเภอบานลาด  จ.เพชรบุรี ใหมีทักษะในการสรางและ

ออกแบบสไลดในการนําเสนอผลงานใหสวยงามและนาสนใจ 
4.2 เพื่อฝกอบรมครู อาจารย พนักงานของรัฐและบุคลากรทั่วไปในอําเภอบานลาน จ.เพชรบุรี ใหสามารถนําเสนอภาพนิ่งใน

รูปแบบตาง ๆ เชน ภาพแผนผังองคกร ตารางกราฟก ตัวหนังสือ กราฟกภาพวาดและโลโก เคร่ืองหมายอ่ืน ๆ ไดอยางมืออาชีพได

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
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5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.
3.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 6,675       
2. 29,280     

71,910      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 6,675      
2. 29,280    

                                  35,955                                                     
                                   

35,955                                                                                                       

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)                                      35,955                        

35,955                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

เงินรายได
 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                      
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                    

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 35,955             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

30  คน
ผูเขาอบรมมีทักษะในการใชโปรแกรมสรางงานพรีเซนเตชันไดยางสวยงามและนาสนใจ รอยละ 70
ระยะเวลาในการอบรม 3  วัน

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนผูเขาอบรม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  แตงตั้งกรรมการดําเนินโครงการ

500        คาสาธารณูปโภค
1.  คาแสตมป (100  ดวง X 5 บาท  =  500  บาท)

2.  คาเอกสาร (30 ชุด X 100 บาท  =  3,000 บาท)

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

21,600    คาตอบแทน
1.  วิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 3 วัน X 600 บาท 
     = 21,600 บาท)  

ตําแหนง  อาจารย  1  ระดับ  7

4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

(อาจารยกายทิพย  โอชะกะ)

ผูเสนอโครงการ

7,680                      คาใชสอย
1.  คาอาหาร (32 คน X 3 ม้ือ X 40 บาท = 3,840 บาท)
2.  คาอาหารวาง (32 คน X 6 ม้ือ X 20 บาท = 3,840 บาท)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 29,280                        งบดําเนินงาน

4.  คาวัสดุสํานักงาน  =  3,000  บาท

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

1.  จัดดําเนินการอบรม
2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม
3.  ประมวลผล

6,175                      คาวัสดุ
1.  คาซองจดหมาย  (100  ซอง  X  0.25 บาท  =  25  บาท)

3.  คาจางทําวุฒิบัตร  (30  แผน X 5 บาท =  150  บาท)

4.  ทําหนังสือรับสมัครผูเขาอบรมแจงไปยังโรงเรียนตาง ๆ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,675                          งบดําเนินงาน

5.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ขออนุมัติโครงการ

3.  แตงตั้งวิทยากร

6.  ถายสําเนาเอกสาร



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสรางฐานขอมูลสําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   3
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  ระบบการจัดการฐานขอมูล
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

ปจจุบันการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลที่นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดเก็บเปนที่นิยมแพรหลาย 
และมีซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลออกมามาก ทําใหผูที่มีความรูดานคอมพิวเตอรตองการเรียนรูที่จะเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
และสามารถใชประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศ ประกอบการทํางานขององคการ ทําใหการบริหารงานในองคการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ สามารถสอบถามขอมูลไดรวดเร็วและมีความถูกตอง และสรางรายงานอยางงายได  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงมีแนวคิดเผยแพรองคความรูในการใชซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล
พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการภาครัฐและเอกชน ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใช
ซอฟตแวรเขามาชวยใหการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว และการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อฝกทักษะการใชซอฟตแวรฐานขอมูลใหแกบุคลากรในหนวยงานภาครัฐและเอกชนอําเภอบานลาด  จ.เพชรบุรี
4.1 เพื่อใหผูเขารับการอมรมนําความรูไปจัดทําฐานขอมูลในหนวยงานที่สังกัดอยู

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.
3.
4.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 6,675      
2. 29,280     

71,910     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 6,675      
2. 29,280    

                                35,955                                                     
                                   

35,955                                                                                                     

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                     35,955                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

35,955                        

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

6,675                     
29,280                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชในการทํางานได ไมนอยกวา 70%

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 35,955             

จํานวนผูเขาอบรม ไมนอยกวา 25 คน
ผูอบรมมีทักษะในการใชซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล ไมนอยกวา 70%
ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการบริการ ไมนอยกวา 70%

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  แตงต้ังกรรมการดําเนินโครงการ

500        คาสาธารณูปโภค
1.  คาแสตมป (100  ดวง X 5 บาท  =  500  บาท)

2.  เอกสาร (30 ชุด X 100 บาท  =  3,000 บาท)

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

21,600    คาตอบแทน
1.  วิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 3 วัน X 600 บาท 
     = 21,600 บาท)  

                               ตําแหนง  อาจารย 2  ระดับ  7

4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

(อาจารยอัสนีวัลย  อินทรขํา)

ผูเสนอโครงการ

7,680                     คาใชสอย
1.  คาอาหาร (32 คน X 3 มื้อ X 40 บาท = 3,840 บาท)
2.  คาอาหารวาง (32 คน X 6 มื้อ X 20 บาท = 3,840 บาท)

1.  จัดดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 29,280                       งบดําเนินงาน

2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม

3.  วุฒิบัตร  (30  แผน X 5 บาท =  150  บาท)
4.  คาวัสดุสํานักงาน  =  3,000  บาท

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

3.  ประมวลผล

6,175                     คาวัสดุ
1.  ซองจดหมาย  (100  ซอง  X  0.25 บาท  =  25  บาท)

5.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม
6.  ถายสําเนาเอกสาร

4.  ทําหนังสือรับสมัครผูเขาอบรมแจงไปยังโรงเรียนตาง ๆ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,675                         งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ขออนุมัติโครงการ

3.  แตงต้ังวิทยากร



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ ฝกอบรมตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานชางเมืองเพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่2......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่6.1......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่4.1......................
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง 

แนวคิดและอัลกอริทึมในการเขียนโปแกรมเปนปจจัยสําคัญสําหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ดี และถือเปนพื้นฐานของ
ความรูที่จะนําไปผนวกกับการเรียนรูภาษาทางคอมพิวเตอรในการพัฒนาการเขียนโปรแกรม ซ่ึงปญหาการไมเขาใจตรรกะสําหรับ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรถือเปนปญหาหน่ึงสําหรับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โครงการน้ีจึงไดนําแนวคิดทางดาน
ศิลปะของทองถ่ินเมืองเพชรบุรีมาเปนเน้ือหาสําหรับการบูรณาการความรูในการสอน เพื่อใหเขาใจตรรกะการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
โดยสอดประสานศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีที่ควรรวมอนุรักษและสืบสานกับตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหผสานเปนองคความรูเดียวกัน ทั้งน้ีมุงเนนเพื่อใหความรูแกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
และเพื่อทบทวนความรูใหกับศิษยเกา

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อการบริการวิชาการใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และศิษยเกา
2.  เพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ิน
3.  เพื่อบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน 
4.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการใชเวลาวางไดอยางเหมาะสม เปนเกราะปองกันยาเสพติดและอบายมุข

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

2-3-0701-31-22

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       :  ระยะเวลาในการดําเนินการ ก.พ. - พ.ค. 2554

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 9,775      
2. 27,180     

36,955      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 9,775      
2. 27,180    

                                27,180                                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5. จัดทําเอกสารตนฉบับประกอบการอบรม
6.  ถายสําเนาเอกสาร
7.  เตรียมวัสดุสําหรับการงานปนหัวสัตว

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ขออนุมัติโครงการ
2.  แตงต้ังกรรมการดําเนินโครงการ
3.  แตงต้ังวิทยากร
4. ปายประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน

รวม

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

                                   27,180                                                         
27,180                                                                                                  

รวม 36,955                                                         

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

9,775                     
27,180                    จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 36,955             

30 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  ผูเขารวมมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะทองถ่ินเมืองเพชรบุรี 80%

3 วัน
ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน    :  คาใชจายในการดําเนินการ

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม



9,775     คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. คาตอบแทนวิทยากรครูชางปนหัวสัตว

    (400บาท*18ชั่วโมง=14,400บาท)

1.  อาหารกลางวัน (32 คน * 3 มื้อ * 40 บาท) = 3,840 บาท
2.  อาหารวาง (32 คน * 6 มื้อ * 20 บาท) = 3,840 บาท
คาวัสดุ

หมายเหตุ : ขอถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผูเสนอโครงการ

(อาจารยจีรนันท    อังคตรีรัตน)
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

1.  วุฒิบัตร (30 ใบ * 10 บาท = 300 บาท)

2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม
3.  ประมวลผล

19,200                   คาตอบแทน

7,680                    

4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

   (800บาท*6 ชั่วโมง = 4,800 บาท)
2. คาตอบแทนวิทยากรคอมพิวเตอร 

คาใชสอย

2. วัสดุงานปนหัวสัตว (30 ชุด * 200 บาท = 6,000)

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

1.  จัดดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3. คาปายประชาสัมพันธ (1 ปาย * 775 บาท = 775บาท)

1. คาเอกสาร (30 ชุด *100 บาท = 3,000)

งบดําเนินงาน 27,180                       งบดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 9,775                         งบดําเนินงาน

300                       



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ..5.2...............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  รายวิชา 4120104  การออกแบบและสรางโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

      เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4120104  การออกแบบและสรางโฮมเพจ/ 
เว็บเพจ/ เว็บไซต  ดังน้ันผูดําเนินโครงการจึงจัดใหมีการบูรณาการรายวิชาน้ี  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซตสําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพราะวาเว็บไซตเปนแหลงเผยแพรและประชาสัมพันธหนวยงานไดเปนอยางดี
เปนแหลงใหขอมูลภาครัฐแกประชาชน เผยแพรและประชาสัมพันธอยางกวางขวาง  รวมทั้งยังสามารถใหความรูเร่ืองภูมิปญญา
ทองถ่ินแกประชาชนที่สนใจ  จากการจัดอบรมเว็บไซตใหอบต. ในรุนที ่1 ผูดําเนินโครงการพบวาเว็บไซตและประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเพชรบุรียังมีจํานวนนอย  จึงควรจัดอบรมบุคลากรที่ทํางานในภาครัฐและเอกชนใหมีความรู
ดานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  เพื่อจะไดพัฒนาบุคลากรใหสามารถสรางเว็บไซตและดูแลเว็บไซตของหนวยงานได

4. วัตถุประสงค
เพื่อฝกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตใหกับบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการอื่น
อําเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ

การทํางานในองคการบริหารสวนตําบล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ รอยละ 75

รอยละ 75
ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูเร่ืองการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตไปประยุกตใชกับ รอยละ 65

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-0701-31-23



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 6,675      
2. 29,280     

35,955     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 6,675      
2. 29,280    

                                35,955                                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  แตงต้ังกรรมการดําเนินโครงการ

500        คาสาธารณูปโภค
1.  คาแสตมป (100 ดวง X 5 บาท  =  500  บาท)

1.  เอกสาร (30 ชุด X 100 บาท  =  3,000 บาท)
1.  วุฒิบัตร  (30  แผน X 5 บาท =  150  บาท)
2.  คาวัสดุสํานักงาน  =  3,000  บาท

6,175                     คาวัสดุ
1.  ซองจดหมาย  (100  ซอง  X  0.25 บาท  =  25  บาท)

5.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม
6.  ถายสําเนาเอกสาร

4.  ทําหนังสือรับสมัครผูเขาอบรมแจงไปยังโรงเรียนตาง ๆ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,675                         งบดําเนินงาน

                                   
35,955                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ขออนุมัติโครงการ

3.  แตงต้ังวิทยากร

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                     35,955                        

35,955                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                     
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 35,955             



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. วิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 3 วัน X 600 บาท 
     = 21,600 บาท)  

3.  ประมวลผล
4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

(อาจารยสุกุมา อวมเจริญ)
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ผูเสนอโครงการ

7,680                     คาใชสอย
1.  คาอาหาร (32 คน X 3 มื้อ X 40 บาท = 3,840 บาท)
2.  คาอาหารวาง (32 คน X 6 มื้อ X 20 บาท = 3,840 บาท)

1.  จัดดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

21,600                   คาตอบแทน

2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

งบดําเนินงาน 29,280                       งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมสรางจิตสํานึกการเขาถึง  การเผยแพร  ในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน  อําเภอบานลาด  จ.เพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  4.1 - 4.2
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

ดวยพื้นที่เขตอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  เปนอําเภอที่มีประวัติศาสตรมีความสําคัญมาแตอดีตและเปนเมือง
แหงพระพุทธศาสนา  ทําใหมีแหลงโบราณสถานที่สําคัญหลายแหลง  ปจจุบันกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของทองถ่ิน
อีกทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบานลาด โดยเฉพาะภาษาบานลาดเปนเอกลักษณของทองถ่ิน  ทําใหพื้นที่เขตอําเภอบานลาด
เปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมสงเสริมสรางจิตสํานึกการเขาถึง การเผยแพรในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน  อําเภอบานลาด  จ.เพชรบุรี  จึงเปนกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ  และวัฒนธรรม
และเปนชองทางที่จะเขาถึงแหลงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในเขตอําเภอบานลาดที่ลวน  แตเปนแหลงเรียนรู
ดานประวัติศาสตรและภูมิปญญางานดานศิลปะ

ทั้งน้ีโครงการน้ีเปนโครงการที่สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคม ถายทอดเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินความพรอมอยางสอดคลองกับวัฒนธรรม  คานิยม
และความตองการของคนในสังคม  ดานสงเสริมและ สนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตในสถาบัน  โดยมี
จุดมุงหมายพัฒนาเพื่อใหเผยแพรความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะ อีกทั้งสงเสริมใหเพชรบุรีเปนเมืองนาเที่ยว
คือเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรูดานประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  วิถีชีวิตและธรรมชาติศึกษา

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมสรางจิตสํานึกการเขาถึง  การเผยแพร  ในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ินของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              

2-3-0701-31-24

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล



5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 5,000      
2. 12,500     

35,000     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 5,000      
2. 12,500    

                                17,500                                                     
                                   

17,500                                                                                                     

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                     17,500                        

17,500                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

เงินรายได
 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 5,000                     
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 12,500                   

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 17,500             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

คาเปาหมาย
จํานวนผูนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 30  คน
ระยะเวลาในการอบรม 1  วัน

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  แตงต้ังกรรมการดําเนินโครงการ

5.  แตงต้ังกรรมการดําเนินโครงการ

5,000     คาวัสดุ
1.  เอกสาร (30 ชุด X 100 บาท  =  3,000 บาท)
2.  คาวัสดุสํานักงาน  = 2,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. คาตอบแทนวิทยากร (2 คนX6 ชม X 600 บาท=7,200บ.)

3.  คาเชารถ  =  2,500  บาท

ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

3.  ประมวลผล
4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

ผูเสนอโครงการ

2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม

(อาจารยกรกรต  เจริญผล)

5,300                     คาใชสอย
1.  คาอาหาร (35 คน X 1 มื้อ X 40 บาท = 1,400 บาท)
2.  คาอาหารวาง (35 คน X 2 มื้อ X 20 บาท = 1,400 บาท)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

7,200                     คาตอบแทน

งบดําเนินงาน 5,000                         งบดําเนินงาน

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

1.  จัดดําเนินโครงการ

4.  ขออนุมัติโครงการ

6.  แตงต้ังวิทยากร
7.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบโครงการ
8.  ถายสําเนาเอกสาร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ขออนุมัติโครงการ

3.  แตงต้ังวิทยากร

งบดําเนินงาน 12,500                       งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  3.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  2.8
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  3.3
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  คอมพิวเตอรชวยสอน
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

ปจจุบันการจัดสรางสื่ออุปกรณทางการศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
มากข้ึนซ่ึงสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูก็ไมตรงกับความตองการของผูสอนอีกทั้งเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซ้ือหาก
โรงเรียนตางสามารถผลิตสื่อการสอนข้ึนมาใชเองไดจะสามารถชวยในการประหยัดงบประมาณและเกิดการพัฒนาใน
การจัดสรางสื่อการเรียนการสอนดวยระบบคอมพิวเตอรที่หลากหลายมากข้ึน  

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในอําเภอบานลาด จ.เพชรบุรี  ใหมีความรูความสามารถ
    ในการสรางบทเรียนดวยคอมพิวเตอร

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการอบรม > 80% พึงพอใจ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-0701-31-25

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 6,675      
2. 29,280     

71,910     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 6,675       
2. 29,280     

                                  35,955                                                       

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  แตงต้ังกรรมการดําเนินโครงการ

500        คาสาธารณูปโภค
1.  คาแสตมป (100  ดวง X 5 บาท  =  500  บาท)

2.  เอกสาร (30 ชุด X 1000 บาท  =  3,000 บาท)
3.  วุฒิบัตร  (30  แผน X 15 บาท =  150  บาท)
4.  คาวัสดุสํานักงาน  (3,000  บาท)

6,175                     คาวัสดุ
1.  ซองจดหมาย  (100  ซอง  X  0.25 บาท  =  25  บาท)

5.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม
6.  ถายสําเนาเอกสาร

4.  ทําหนังสือรับสมัครผูเขาอบรมแจงไปยังโรงเรียนตาง ๆ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 6,675                         งบดําเนินงาน

                                     
35,955                                                                                                          

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  ขออนุมัติโครงการ

3.  แตงต้ังวิทยากร

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                       35,955                         

รวม 35,955                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม 6,675                      
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน 29,280                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 35,955             



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. คาตอบแทนวิทยากร(2คนX6ชมX3วันX600บ. = 21,600บ.)
7,680     คาใชสอย

1.  คาอาหาร (32 คน X 3 มื้อ X 40 บาท = 3,840 บาท)

ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย
ผูเสนอโครงการ

3.  ประมวลผล
4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

งบดําเนินงาน 29,280                       

(ผูชวยศาสตราจารยวีระชัย  คอนจอหอ)

2.  คาอาหารวาง (32 คน X 6 มื้อ X 20 บาท = 3,840 บาท)

1.  จัดดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

21,600                   คาตอบแทน

2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาฐานขอมูลแบบทดสอบทางการศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ..3.2....................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .2.8.....................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ .3.3.....................
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  คอมพิวเตอรชวยสอน
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

               ปจจุบันการศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในพัฒนาดานการเรียนการสอนมากข้ึน
ข้ึนทั้งทางตรงและทางออม ในการทดสอบซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน สวนใหญจะทําการจัดเก็บขอมูลอยูในรูปแบบ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในอําเภอบานลาด จ. เพชรบุรี  ใหมีความรูความสามารถในการสรางฐานขอมูล
   แบทดสอบดวยคอมพิวเตอร

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการอบรม > 80% พึงพอใจ

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 35,955             

(ครูหรืออาจารยผูสอน)จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการขอสอบและลดการใชกระดาษลงได

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาฐานขอมูลแบบทดสอบ 30

ดานคอมพิวเตอรเปนสื่อแทนกระดาษและทําใหสามารถโตตอบ (interaction) กับผูสอบไดทันทีในการเสนอขอสอบและตัวเลือก
โดยสุมขอสอบใหแกผูสอบแตละคนและผูสอบใชแปนพิมพ (keyboard) หรือเมาส (mouse) เปนอุปกรณเลือกคําตอบ ทั้งน้ีเมื่อทดสอบ
เสร็จแลวจะแจงผลของคะแนนใหทราบทันทีแกผูสอบ รายงานผลการสอบทั้งหมดใหแกผูดําเนินการสอบ (ครูหรืออาจารยผูสอน)

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

ของเอกสารหรือไมก็จัดพิมพลงบนสื่ออีเลคทรอนิค  หากผูสอนสามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลการทดสอบที่ใชเทคโนโลยีทาง
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8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 6,675      6,675      
2. 29,280     29,280    

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 6,675      
2. 29,280    

                               35,955                                                               

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  แตงต้ังกรรมการดําเนินโครงการ

6,675      งบดําเนินงาน

1.  คาแสตมป (100  ดวง X 5 บาท  =  500  บาท)

2.  เอกสาร (30 ชุด X 100 บาท  =  3,000 บาท)

4.  คาวัสดุสํานักงาน  = 3,000  บาท

1.  ซองจดหมาย  (100  ซอง  X  0.25 บาท  =  25  บาท)

5.  จัดทําตนฉบับของเอกสารประกอบการอบรม
6.  ถายสําเนาเอกสาร

3.  วุฒิบัตร  (30  แผน X 15 บาท =  150  บาท)

งบดําเนินงาน
500                       คาสาธารณูปโภค

6,175                     คาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดเตรียมโครงการ

1.  ขออนุมัติโครงการ

3.  แตงต้ังวิทยากร
4.  ทําหนังสือรับสมัครผูเขาอบรมแจงไปยังโรงเรียนตาง ๆ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉล่ียทุกรายการ)                                    35,955                                                                     
35,955                                                                                                              

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม 35,955                        35,955                        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

29,280    งบดําเนินงาน

1.  วิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 3 วัน X 600 บาท = 21,600 บาท)
7,680     คาใชสอย

1.  คาอาหาร (32 คน X 3 มื้อ X 40 บาท = 3,840 บาท)

(ผูชวยศาสตราจารยพรรณ ี คอนจอหอ)
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ผูเสนอโครงการ

2.  คาอาหารวาง (32 คน X 6 มื้อ X 20 บาท = 3,840 บาท)

2.  เก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถาม
3.  ประมวลผล
4.  จัดทํารูปเลมเพื่อรายงานผล

21,600                   คาตอบแทน

ดําเนินการอบรม

1.  จัดดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสือฉลาด (intelligent book)

 สําหรับครูผูสอน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่   .....
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่  .....
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่  .....
2.6  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  คอมพิวเตอรชวยสอน
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง 

หนังสือที่มีอยูโดยทั่วไปมักจะเปนหนังสือที่ผลิตดวยกระดาษแมจะออกแบบดีแตก็มีขอจํากัดในการผลิต  และตองมี
ขนาดหนามาก  ถาจะทําใหโตตอบกับผูอานไดด ี  ในปจจุบันไดมีการผลิตหนังสือฉลาดขึ้น (intelligent book) หรือบางคร้ัง
เรียกวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพื่อใหนักเรียนไดพกพาได  โตตอบได  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการคนคิด
ซอฟตแวรราคาถูกสําหรับผลิตหนังสือฉลาดขึ้น  จึงทําโครงการเผยแพร  และฝกการผลิตหนังสือฉลาดนี้ขึ้นสําหรับครู
ผูสอนใน  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อฝกอบรมการออกแบบและผลิตหนังสือฉลาดใหแกครูผูสอนใน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี ใหสามารถนําทักษะไปผลิตหนังสือ

เรียนของนักเรียนที่สอน
4.2 เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนโดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนังสือฉลาดที่คนควาเปนภาคนิพนธโดยอาจารย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 กิจกรรม จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
5.2 กิจกรรม จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.
2.
3.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 19,125     19,125    
2. 29,010     29,010    

48,135      48,135     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 19,125     
2. 29,010    

19,125                       29,010                                                     

 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

รวม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 19,125                          29,010                                                           
48,135                                                                                                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

 จัดหาวัสดุประกอบการอบรม
 จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 48,135             

จํานวนครูที่เขารับการอบรม 20  คน
จํานวนหนังสือฉลาดที่ผลิตได 20  เร่ือง
ความพึงพอใจของผูรับการอบรม 80%

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอม

19,125     งบดําเนินงาน

1.  คาสแตมป  (100 ดวง X 5 บาท = 500 บาท)
18,625    คาวัสดุ

2.  คาวัสดุสํานักงาน  = 2,000  บาท
3.  คาวัสดุคอมพิวเตอร  =  16,600  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4.  ประเมินผลโครงการ

29,010     งบดําเนินงาน
21,600    คาตอบแทน

1.  คาเอกสาร (20 ชุด X 100 บาท = 2,000  บาท)

3.  คาอาหารวาง (22 คนX 4 ม้ือX 20 บาท = 1,760 บาท)

1.  คาวัสดุเช้ือเพลิง  =  1,000  บาท
2.  คาวัสดุสํานักงาน  =    890  บาท

ตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(อาจารยจิรวัฑฒ  แกวโกศล)

ผูเสนอโครงการ

1,890                      คาวัสดุ

1.  คาวิทยากร (3 คนX 600 บาทX12 ชม.=21,600 บาท)

3.  ออกตรวจผลการผลิตหนังสือฉลาด

5.  รายงานผล

5,520                      คาใชสอย

2.  คาอาหาร (22 คน X 2 ม้ือ X 40 บาท  =  1,760  บาท)

จัดอบรม ประเมินผลและรายงาน

1.  จัดเตรียมเอกสารและซอฟตแวร
2.  จัดอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

500                        คาสาธารณูปโภค

1.  ซองจดหมาย (100 ซอง X 0.25 บาท = 25 บาท)

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาวัสดุประกอบการอบรม

1.  จัดสงแบบสํารวจ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

….ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง…..
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(ผูอํานวยการศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง) (.............................................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดจัดทําโครงการที่สอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 11 โครงการ
ไดแกโครงการหลักการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตร ีโครงการจัดเตรียมควมพรอมการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ
โครงการจัดสัมมนาวิจัยสําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการติดตามความพรอมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร โครงการสัมมนาวิจัยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โครงการศึกษา
ดูงานนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  ณ ประเทศเวียดนาม  โครงการสัมมนาอาจารยพิเศษ การจัดพิธีไหวครูของทุกหนวยเรียนรู
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและปจฉิมนิเทศนักศึกษา และโครงการติตามการจัดทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ทุกโครงการผานการประเมินดวยการสังเกต พบวา 80 % มีความพึงพอใจมากในภาพรวมของการจัดดําเนินการโครงการ

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนยจัดการศึกษาไดไดนําผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554 ไดแก 
การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาของศูนย ซึ่งเดิมทางศูนยยังไมเคยนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพรไปยังนักศึกษาเพิ่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนยจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในปถัดไป
การปรับปรุงการดําเนินโครงการเพื่อใหเกิดการบรรลุเปาหมายมากกวา 80 %.

3. วิสัยทัศน
ผลิตบัณฑิตใหถึงพรอมความรูคูคุณธรรมเพื่อสรางสรรคผูนําในสังคม

4. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความคิด  ความสามารถในการสรางและพัฒนาองคความรู   มีคุณธรรม  และจิตสํานึกในการรับใชสังคม      
2. วิจัย  พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา  เศรษฐกิจและสังคม
3. สงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
4. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆเพื่อสรางความเปนผูนําในการพัฒนาสังคมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น
   และอนุรักษสิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที ่2 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ 1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู สามารถ

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู บูรณาการองคความรูเพื่อแกปญหา
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม ในชีวิตและของสังคม
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต 2. เปดโอกาสทางการศึกษาสูทองถิ่น
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย 3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน     
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน

    รูปแบบที่หลากหลาย
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค     -
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ
    การแขงขันของประเทศ

   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช

ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ัน

คุณภาพชีวิต
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ

แผนบริหารราชการแผนดิน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ     -
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได

    อยางยั่งยืน และเผยแพรสูสากล
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น

ยุทธศาสตรหนวยงาน

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

   คานิยมที่ดีงาม

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ

2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากขึ้น



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 2.การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี                              บริหารจัดการท่ีดี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม 1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได 2. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน     ยุทธศาสตรของศูนย
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา       1. การบริหารจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน (กศ.บป.) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 200  คน
2.การบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษา16 คน

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  (ป.โท) จํานวนนักศึกษาหลักสูตร รป.ม. ที่ไปศึกษาดูงานพรอมอาจารยผูควบคุม 18 คน
4. การสนับสนุนการเรียนการสอนหนวยเรียนรูคายธนะรัชตรอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตอปการศึกษา80%
5. งานสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ีหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธความพึงพอใจของนักศึกษาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธระดับดีมาก
6. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ ความพึงพอใจของนักศึกษาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธระดับดีมาก
7. งานสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธระดับดีมาก
8. ศึกษาดูงานดาสาธารณสุขศาสตร ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ป การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธระดับดีมาก
9 การสนับสนุนการศึกษาของบัณฑิตหนวนเรียนรูบางสะพานรอยละนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 80%
10. ศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพานจํานวนผูเขารวมโครงการ 169 คน

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1.  พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ1. รูปเลมรายงานการประเมิน  1  ฉบับ
   การศึกษา    ตนเองของศูนย

2. รูปเลมคูมือการประกัน 1  ฉบับ
   คุณภาพการศึกษาของศูนย

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ           -   -   -
   บัณฑิตที่พึงประสงค
4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล           -   -   -

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู          1. พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู หนวยเรียนรูหัวหิน   จํานวนเว็บไซต 1  เว็บไซต

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ           -   -   -

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค           -   -   -
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ
   งานสรางสรรค

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ           -   -   -
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

          -   -   -

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําศูนยฯ 1.จํานวนอาจารยหรือบุคลากร 8  คน
สายสนับสนุนเขารับการอบรม
หรือรวมสัมมนาทางวิชาการ

          -   -   -



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร
   สายสนับสนุน

3. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย



งานบริหารท่ัวไป

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

งานบริหารท่ัวไป
ศูนยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประจําศูนยฯ

56,000        56,000          56,000     

กิจกรรม อบรมหรือสัมมนาทาง
วิชาการหรือฯ

2. พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนยฯ

184,400      184,400        184,400   

กิจกรรม ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

240,400      240,400   รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย
เงินรายได

ช่ืองาน / โครงการ



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําศูนยฯ 56,000          

กิจกรรม อบรมหรือสัมมนาทางวิชาการ
หรือฯ

56,000        20,000        20,000        20,000        20,000        16,000        16,000        

2. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนยฯ

184,400        

กิจกรรม ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

184,400      50,000        50,000        100,000      100,000      34,400        34,400        

240,400        70,000          70,000          120,000        120,000        50,400          50,400          รวม

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําศูนยฯ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1-2-1301-42-01           56,000
2. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยฯ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1301-12-02         184,400

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจําศูนยฯ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........15...........
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีความจําเปนตองใชบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทํางานที่มีระบบและไดคุณภาพทั้งดานวิชาการและการบริการซึ่งพรอมสําหรับ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

4. วัตถุประสงค
1. พัฒนาศักยภาพคณาจารยสําหรับการบริหารงานโครงการเฉพาะกิจ
2. พัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการและการบริการของบุคลากรสายสนับสนุน

5.1 กิจกรรม......อบรมหรือสัมมนาทางวิชาการหรือฯ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

1-2-1301-42-01

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.จํานวนอาจารยหรือบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการอบรมหรือรวมสัมมนาทางวิชาการ
หรือการบริหารจัดการ

8 คน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 56,000             



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     20,000    16,000    

                 20,000                      20,000                     16,000     

9.1    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

 -คาเบ้ียเลี้ยง 8  คน x 210 บาท x  3 วัน เปนเงิน 5,040 บาท
 - คาเชาที่พัก 8 คนx2 วันx1,000 บาทเปนเงิน16,000 บาท

 การอบรมหรือสัมมนาวิชาการฯ

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

งบแผนดิน

รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

ชื่อกิจกรรม

 การอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการหรือฯ 56,000                    
งบแผนดิน

56,000                     
( บาท) เงินรายได

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 - คาพาหนะเดินทาง 8 คนx2,000 เปนเงิน16,000 บาท
 - คาลงทะเบียน 8 คนx 2,370 บาทเปนเงิน 18,960 บาท

คาใชสอย

การอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการหรือการบริหารจัดการ

เงินรายได

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

56,000                          

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

56,000                        

20,000                          

                                   

ชื่อกิจกรรม

20,000                        16,000                        
56,000                                                                                                      

รวม

งบดําเนินงาน 56,000                        
รายละเอียดคาใชจาย

1.  เขารับการอบรมหรือเขารวมการสัมมนาทางวิชาการหรือการบริหารจัดการ

งบรายจาย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(    ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........15...........
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ .......9.1.........

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนผานมติกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย
2. เพื่อจัดเตรียมรองรับการประเมินจากภายนอก

5.1 กิจกรรม......ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 184,400           

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. รูปเลมรายงานการประเมินตนเองของศูนย 1 ฉบับ

3-2-1301-12-02

2. รูปเลมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย 1 ฉบับ



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     100,000  34,400       

                 50,000                      100,000                   34,400         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 184,400                   184,400                     

รวม 184,400                                                           184,400                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

รวม 50,000                          100,000                      34,400                            
184,400                                                                                                       



9.1    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

28,800     
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนx6ชม.x600 บาทx4วันเปนเงิน28,800 บาท

72,720     
 - คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 3คน x210 บาทx4วันเปนเงิน 2,520 บาท

 - คาอาหารวาง 10 คน x 50 บาทx3วันx3ครั้งเปนเงิน 4,500บาท

 - คาอาหารทําการ 10 คนx80บาทx3วันx3ครั้งเปนเงิน7,200 บาท

 - คาที่พัก 3 คนx1,000 บาทx3คืนเปนเงิน9,000บาท

 - คาลงทะเบียนการอบรม 3 คนx10,000บาทเปนเงิน30,000 บาท

 - คาพาหนะเดินทาง 3 คนx3,500 บาทเปนเงิน 10,500 บาท

82,880     คาวัสดุ
 -  คาจางถายเอกสารคูมือและรายงานประเมินตนเอง 15 เลมx 2x210 บาท

    เปนเงิน6,300 บาท

 - คาพิมพรายงานเลมละ 3,000 บาทเปนเงิน6,000บาท

 - คาจางจัดทําปาย 1,500บาทx3ครั้งเปนเงิน4,500บาท

 - คาจางจัดหองประชุม 3ครั้งx3,000 บาทเปนเงิน 9,000บาท

 - คาจางจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 10 คนx200 บาท3ครั้งเปนเงิน

    6,000 บาท

2. จัดงานระดมความคิดเห็นพรอมเชิญวิทยากรใหความรู
1. วางแผนการดําเนินงาน

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 184,400                  งบดําเนินงาน

3. จัดทําคูมือและรายงานการประเมินตนเอง

ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 -  คาอาหารนอกเวลาทําการ 6 คนx15วันx100 บาทเปนเงิน 9,000 บาท

 - คาวัสดุสํานักงาน 51,080 บาท

คาตอบแทน

คาใชสอย



หนวยเรียนรูคายธนะรัชต

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวยเรียนรูคายธนะรัชต
ศูนยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. สนับสนุนการเรียนการสอน
หนวยเรียนรูคายธนะรัชต

575,200                                                                                                     575,200                                             575,200   

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน
และงานบริหารทั่วไป

551,800     551,800       551,800   

กิจกรรม จัดหาวัสดุสนับสนุน
การศึกษา

23,400       23,400        23,400    

575,200                                                                                                     575,200                                             575,200   รวม

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. สนับสนุนการเรียนการสอนหนวย
เรียนรูคายธนะรัชต

575,200                         230,080        230,080                         230,080        230,080                         115,040        115,040        

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและงาน
บริหารทั่วไป

551,800      220,720      220,720      220,720      220,720      110,360      110,360      

กิจกรรม จัดหาวัสดุสนับสนุนการศึกษา 23,400        9,360         9,360         9,360         9,360         4,680         4,680         
รวม 575,200                         230,080        230,080                         230,080        230,080                         115,040        115,040        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สนับสนุนการเรียนการสอนหนวยเรียนรู

คายธนะรัชต
กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนและบริหาร
ทั่วไป

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-1-1302-11-01 551,800        

กิจกรรม จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-1-1302-15-02 23,400          

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ



1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการเรียนการสอนหนวยเรียนรูคายธนะรัชต
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ .......4.1..........
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ........2............
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ........1..............

        การจัดการการเรียนการสอนของหนวยเรียนรูคายธนะรัชตไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา  2538  โดยเปด
การเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาตร ีในสาขาที่เปนความตองการของทองถิ่น ปจจุบันเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีในโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป    การบริหารทรัพยากรมนุษย   คอมพิวเตอรธุรกิจ  รัฐประศาสนศาสตร   และการ
จัดการอุตสาหกรรม  มีนักศึกษาทั้งสิ้น  415  คน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

รหัส 3-1-1302-11-01 

รหัส 3-1-1302-15-02 

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของทองถิ่น  อยางนอยปละ  100  คน

5.1 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดการเรียนการสอนและงานบริหารทั่วไป
5.2 กิจกรรม............................................................................................................................................................จัดหาวัสดุสนับสนุนการศึกษา

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตอปการศึกษา 80%

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

รหัส 3-1-1302-11-01 

รหัส 3-1-1302-15-02 



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 220,000   220,000  111,800  
2. 8,500      8,500      6,400      

                 228,500                    228,500                   118,200   
228,500                        228,500                      118,200                      

575,200                                                                                                    

 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 จัดหาวัสดุสนับสนุนการศึกษา

รวม

รวม 575,200                                                           575,200                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดการเรียนการสอนและงานบริหารทั่วไป 551,800                   551,800                  
 จัดหาวัสดุสนับสนุนการศึกษา 23,400                     23,400                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 575,200           



9.1    กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนและบริหารทั่วไป รหัส
 แนวทางการดําเนินงาน

80,000     
 - คาตอบแทนดําเนินการของเจาหนาที่ 80,000 บาท

360,000   คาใชสอย

   =  360,000  บาท
50,200     คาวัสดุ

 - คาน้ํามันเชื้อเพลงและคาใชจายอื่นๆ = 50,200  บาท
61,600     คาสาธารณูปโภค

 - คาสาธารณูปโภค 3 ภาคเรียน 61,600 บาท

9.2    กิจกรรม จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน รหัส
 แนวทางการดําเนินงาน

3-1-1302-11-01

3-1-1302-15-02

 -คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง = 300 บาท/วัน/คน x 60 วัน x 20 คน

1....ทําแผนการเรียน/ทําคําสั่งไปราชการ....................................................................................................
2....ดําเนินการจัดการเรียนการสอน..............................................................................................................
3....รายงานงบประมาณและสรุปการเรียนการสอน.........................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

3......สรุปและประเมินผลการใชงบประมาณ....................................................................................................................................................

1......การวางแผนการดําเนินงาน....................................................................................................................
2......จัดซื้อ-จัดจาง.....................................................................................................................................

งบดําเนินงาน 551,800                      งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

23,400     

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุการศึกษา   23,400  บาท

ผูอํานวยการหนวยเรียนรูคายธนะรัชต

คาวัสดุ

3......สรุปและประเมินผลการใชงบประมาณ....................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 23,400                        งบดําเนินงาน



หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
ศูนยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. สนับสนุนการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตร ีหนวยเรียนรู
ประจวบคีรีขันธ

1,101,600                                                                                                  1,101,600                                           1,101,600    

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน
หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

1,048,000        1,048,000 1,048,000   

กิจกรรม จัดหาวัสดุสํานักงาน 
และตําราเอกสาร

53,600                53,600 53,600       

2. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

148,500       148,500         148,500       

3. สนับสนุนการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท หนวยเรียนรู
ประจวบคีรีขันธ

532,000       532,000         532,000       

4. สงเสริมประสบการณดาน
สาธารณสุขศาสตรของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร

44,200         44,200           44,200         

1,826,300    1,826,300    รวม

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตร ีหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

1,101,600                     439,200        439,200        329,400        329,400        333,000        333,000        

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนหนวย
เรียนรูประจวบคีรีขันธ 1,048,000    419,200      419,200                             314,400        314,400        314,400        314,400        
กิจกรรม จัดหาวัสดุสํานักงาน และตํารา
เอกสาร 53,600        20,000        20,000          15,000          15,000          18,600          18,600          

2. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาหนวย
เรียนรูประจวบคีรีขันธ

148,500        108,500        108,500        30,000          30,000          10,000          10,000          

 กิจกรรม จัดกิจกรรมเทศกาลวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

30,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        
 กิจกรรม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 5,000         5,000         5,000                      
 กิจกรรม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

20,000        10,000        10,000        10,000        10,000        

 กิจกรรม จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาหนวย
เรียนรูประจวบคีรีขันธ

83,500        83,500        83,500                         
 กิจกรรม จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต

10,000        10,000        10,000        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

3. สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท หนวยเรียนรู
ประจวบคีรีขันธ

532,000        266,000        266,000        266,000        266,000        

4. สงเสริมประสบการณดานสาธารณสุข
ศาสตรของนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร

44,200          44,200          44,200          

1,826,300                  813,700      813,700                     359,400      359,400                     653,200      653,200      รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
กิจรรม จัดการเรียนการสอนหนวยเรียนรู
ประจวบคีรีขันธ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1303-11-01      1,048,000

กิจกรรม จัดหาวัสดุสํานักงาน และตํารา
เอกสาร

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1303-15-02          53,600

2. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาหนวยเรียนรู
ประจวบคีรีขันธ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-1303-11-03         148,500

3. สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-1303-11-04         532,000

4. สงเสริมประสบการณดานสาธารณสุขศาสตร จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-1303-11-05          44,200

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

4. สงเสริมประสบการณดานสาธารณสุขศาสตร
ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-1303-11-05          44,200



1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ีหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........2............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

การจัดการเรียนการสอนจําเปนจะตองมีปจจัยและกระบวนการที่เพียงพอ จึงจะทําใหไดคุณภาพจัดการศึกษาที่ดี  ดังนั้น
หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธจึงจําเปนจะตองจัดหาอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนอยางเพียงพอเพื่อการเรียนที่มีคุณภาพ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่ออํานวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

5.1 กิจกรรม....จัดการเรียนการสอนหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
5.2 กิจกรรม....จัดหาวัสดุสํานักงาน และตําราเอกสาร

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2. 53,600     53,600      

 จัดการเรียนการสอนหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ 1,048,000                 1,048,000                 

                                    1,101,600                     รวม 1,101,600                     
 จัดหาวัสดุสํานักงาน และตําราเอกสาร

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ความพึงพอใจของนักศึกษาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ ระดับดีมาก

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 1,101,600        

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 419,200   314,400  314,400     
2. 20,000     15,000    18,600      

                 439,200                    329,400                  333,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน รหัส

คาใชสอย
 - คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ
 - คาที่พัก
 - คาเชารถ
 - คาพาหนะ
 - คาเชาสถานที ่

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน รหัส

คาวัสดุ
 - คาวัสดุในการเรียนการสอน

3-2-1303-15-02

ผูเสนอโครงการ

3-2-1303-11-01

จัดหาวัสดุสํานักงาน และตําราเอกสาร

1.......จัดเตรียมสถานที่สําหรับการเรียนการสอน.............................................................................................

ผูอํานวยการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

งบดําเนินงาน 53,600                    งบดําเนินงาน

2........อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา.......................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 1,048,000                งบดําเนินงาน

จัดการเรียนการสอนหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 จัดการเรียนการสอนหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

 จัดหาวัสดุสํานักงาน และตําราเอกสาร

รวม

1.......จัดเตรียมสถานที่สําหรับการเรียนการสอน.............................................................................................
2........อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา.......................................................................................

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

439,200                        
1,101,600                                                                                                    

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

329,400                      333,000                        



รหัส
1. ช่ืองาน/โครงการ สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........2............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ไดปฎิบัติภารกิจดานการสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และเทศกาลวันสําคัญตางๆ ของประเทศไทยไทยและทองถิ่นไทย ดังนั้นหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธซึ่งเปนหนวยงานที่จะประสานให
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  ไดบําเพ็ญคุณงามความดีหรือรวมกันจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและดานพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดคุณธรรม
นําความรู หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมใหคงไวตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีคุณธรรมนําความรู
2. เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป
3. เพื่อดํารงไวซึ่งหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาใหคงอยูกับคนไทยตลอดไป

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
5.1 กิจกรรม....จัดกิจกรรมเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา........................................................................................
5.2 กิจกรรม....จัดกิจกรรมวันลอยกระทง........................................................................................................................
5.3 กิจกรรม....จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา.........................................................................................................
5.4 กิจกรรม....จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ.....................................................................................
5.5 กิจกรรม....จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต.............................................................................................................

6-2-1303-11-03

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    10,000    10,000      
2. 5,000      
3. 10,000    10,000    
4. 83,500    
5. 10,000    

                108,500                  30,000                  10,000       
30,000                       10,000                        

148,500                                                                                                  

 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
 จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต

รวม 108,500                       

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดกิจกรรมเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

 จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต 10,000                    10,000                    
รวม 148,500                                                         148,500                      

 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 20,000                    20,000                    
 จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ 83,500                    83,500                    

เงินรายได
 จัดกิจกรรมเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 30,000                    30,000                    
 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 5,000                      5,000                      

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 148,500          

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับดีมาก
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000     งบดําเนินงาน
20,000    คาวัสดุ

10,000    คาใชสอย
คาเดินทาง 10,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000       งบดําเนินงาน
2,000      คาวัสดุ

3,000      คาใชสอย
คาเดินทาง  3,000  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000     งบดําเนินงาน
15,000    คาวัสดุ

5,000      คาใชสอย
คาเดินทาง   5,000  บาท

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน   15,000  บาท

2........จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา......................................................................................................................
3.........ประเมินการจัดงาน.........................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

1.......ประชุมกรรมการนักศึกษา..................................................................................................................................

คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน   2,000  บาท

2........จัดกิจกรรมวันลอยกระทง.................................................................................................................................
3.........ประเมินการจัดงาน.........................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

1.......ประชุมกรรมการนักศึกษา..................................................................................................................................

คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน 20,000  บาท

2........จัดกิจกรรมทางศาสนา.....................................................................................................................................
3.........ประเมินการจัดงาน.........................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

1.......ประชุมกรรมการนักศึกษา..................................................................................................................................



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

83,500     งบดําเนินงาน
70,000    คาวัสดุ

13,500    คาใชสอย
คาเดินทาง  13,500  บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000     งบดําเนินงาน
7,000      คาวัสดุ

3,000      คาใชสอย
คาเดินทาง  3,000  บาท

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

(...ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ  ศิริธนาวงศ...)
ตําแหนง..ผูอํานวยการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ............

คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน   7,000  บาท

2........จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต..........................................................................................................
3.........ประเมินการจัดงาน.........................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต

1.......ประชุมกรรมการนักศึกษา..................................................................................................................................

คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน   70,000  บาท

2........จัดกิจกรรมกีฬาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ...........................................................................................................
3.........ประเมินการจัดงาน.........................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ

1.......ประชุมกรรมการนักศึกษา..................................................................................................................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........2............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

การเรียนในระดับปริญญาโท  จําเปนตองมีการจัดหาวัสดุและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ 
มีนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอนดังกลาว เพื่อการเรียนอยางมีคุณภาพ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

5.1 กิจกรรม....จัดการเรียนการสอน ณ หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ....................................................................................
5.2 กิจกรรม....สนับสนุนเอกสารและงานบริหารทั่วไป.......................................................................................................

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

6-2-1303-11-04



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 266,000   266,000     

                 266,000                                                  266,000      

รวม

รวม 266,000                                                           266,000                       
532,000                                                                                                     

532,000                                                           532,000                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การจัดการเรียนการสอนและบริหารทั่วไป

 การจัดการเรียนการสอนและบริหารทั่วไป 532,000                   532,000                          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ ระดับดีมาก

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 532,000           



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

382,000   คาใชสอย

คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ  = 80,000  บาท
คาเชาสถานที่  = 162,000 บาท

100,000   คาสาธารณูปโภค

50,000     คาวัสดุ
คาวัสดุการศกึษา 50,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 5 คน x 400 บาท x 50 วัน =100,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 3 ภาคเรียน = 100,000  บาท

(.....ผูชวยศาสตราจารยบัญญัต ิ ศิริธนาวงศ.....................)
ตําแหนง..ผูอํานวยการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ............

คาจางซอมวัสดุ-ครุภัณฑ = 40,000 บาท

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 532,000                      งบดําเนินงาน
งบรายจาย งบแผนดิน

การจัดการเรียนการสอนและบริหารทั่วไป

1.......ทําแผนการเรียน / ทําคําสั่งไปราชการ.....................................................................................................
2........ดําเนินการจัดการเรียนการสอน...............................................................................................................
3........รายงานงบประมาณและสรุปการเรียนการสอน.......................................................................................................

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมประสบการณดานสาธารณสุขศาสตรของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........2............
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

ในปการศึกษา 2554 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไดเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร รุนที ่1 จํานวน 25 คน ซึ่งอยูระหวางศึกษา
ดังนั้นหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ มีความประสงคจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเพื่อนบานที่มีการจัดการดานสาธารณสุข
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบงานดานสาธารณสุขใหแกนักศึกษาดังกลาว และสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาใหเขากับงานประจํา
ของนักศึกษาใหเปนประโยชนตอตนเองและประเทศชาติ

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาดุงานดานสาธารณสุข ณ ประเทศเพื่อนบาน
2. เพื่อเปนการสรางความสมานฉันทแกนักศึกษาและการสรางเครือขายบุคคลากรดานสาธารณสุข

5.1 กิจกรรม...ศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตร............................................................................................................

6-2-1303-11-05

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 44,200      

                                                                                44,200        
รวม                                                                         44,200                         

44,200                                                                                                       

 ศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตร

รวม 44,200                                                             44,200                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตร 44,200                     44,200                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ ระดับดีมาก

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 44,200             



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

41,200     คาใชสอย

คาพาหนะ  = 6,000 บาท 
3,000      คาวัสดุ

คาของที่ระลึก  = 3,000  บาท

ผูเสนอโครงการ

คาเดินทางเหมาจายของอาจารย = 35,200  บาท

(.....ผูชวยศาสตราจารยบัญญัต ิ ศิริธนาวงศ.....................)
ตําแหนง..ผูอํานวยการหนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ............

ศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตร

1.......ทําแผนการศึกษาดูงานดานสาธารณสุข....................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 44,200                        งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



หนวยเรียนรูหัวหิน

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวยเรียนรูหัวหิน
ศูนยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. สนับสนุนจัดการหนวยเรียนรูหัว
หิน  (กศ.บป.)

1,087,200    1,087,200     1,087,200    

2. สนับสนุนจัดการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

108,000       108,000        108,000       

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

46,000         46,000          46,000         

4. พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู  
 หนวยเรียนรูหัวหิน  (กศ.บป.)

51,700                          51,700          51,700         

1,292,900                                                                                                  1,241,200     51,700                                     1,292,900    รวม

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. สนับสนุนจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน  
(กศ.บป.)

1,087,200    400,000        400,000        400,000        400,000        287,200        287,200        

2. สนับสนุนจัดการหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต

108,000        65,000          65,000          43,000          43,000          

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร        
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

46,000          46,000          46,000                           

4. พัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรู            
หนวยเรียนรูหัวหิน  (กศ.บป.)

51,700          31,700          31,700          20,000          20,000          

1,292,900                     542,700        542,700                         463,000        463,000                         287,200        287,200        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
#REF!

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สนับสนุนจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน  

(กศ.บป.)
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1304-11-01      1,087,200

2. สนับสนุนจัดการหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1304-11-02         108,000

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร         
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1304-11-03          46,000

4. พัฒนาศักยภาพเพ่ือการเรียนรู            
หนวยเรียนรูหัวหิน  (กศ.บป.)

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1304-15-04          51,700

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนจัดการหนวยเรียนรูหัวหิน  (กศ.บป.)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีไดจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น  ซึ่งเปนไปตาม
มาตรา 7   แหงพราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  

ในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง จําเปนตองมีสถานที่พรอมทั้งวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน  อีกทั้งสิ่งที่อํานวย
ความสะดวก ตางๆ  เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่นและเขตใกลเคียง

5.1 กิจกรรม.......การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร.ี..........................................................................................

3-2-1304-11-01

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 400,000   400,000  287,200  

                 400,000                    400,000                   287,200   
400,000                        400,000                      287,200                      

1,087,200                                                                                                 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

รวม

รวม 1,087,200                                                        1,087,200                   

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 1,087,200                 1,087,200               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 200  คน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 1,087,200        



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1,087,200 งบดําเนินงาน
คาใชสอย

 - คาเบ้ียเลี้ยง (20 คน × 300 บาท × 75 วัน)
 - คาเชารถ (7100 บาท × 75 วัน)

คาวัสดุ
 - วัสดุสํานักงาน

ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยเรียนรูหัวหิน
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน
1,027,500

 -  คาจางประชาสัมพันธ  45,000 บาท
59,700

1.........จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต...........................
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
.......การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร.ี...............................................................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   (  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี ไดจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  เพื่อใหบริหารทางวิชาการแกทองถิ่นโดยเปดสอนใน
ระดับปริญญโทหลักสูตรรัฐประศาสตศาสตรมหาบัณฑิต ในการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองมีสถานที่พรอมทั้งวัสดุ อุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาขนในทองถิ่นและเขตใกลเคียง

5.1 กิจกรรม......จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต..........................................................

3-2-1304-11-02

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 65,000     43,000    

                 65,000                      43,000                                      
รวม

รวม 108,000

65,000                          
108,000                                                                                                     

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

43,000                                                            

                                   108,000                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

เงินรายได
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต 108,000 108,000

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 108,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
16  คน



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

108,000 งบดําเนินงาน
คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยง (8 คน×300 บาท×5 วัน) = 12,000 บาท
 - คาที่พัก (2 คน×1,000 บาท×5 วัน) = 10,000 บาท
 - คาพาหนะ (6 คน×1,000×5วัน) = 30,000 บาท
คาวัสดุ

ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยเรียนรูหัวหิน
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน

 - วัสดุสํานักงาน
 - คาจางทําเอกสาร

52,000

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

56,000

1..จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต..ณ..หนวยเรียนรูหัวหิน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  (  P) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

การศึกษาดูงานเปนกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามีวิสัยทัศนที่กวางขึ้น อีกทั้งทําใหเกิดประสบการณ
ตรงที่จะนําไปใชในการบริหารงานของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณทําใหมีวิสัยทัศนกวางขึ้น
2. เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะและสรางเครือขายบุคลากรดานรัฐประศาสนศาสตร

5.1 กิจกรรม......ศึกษาดูงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานพรอมอาจารยผูควบคุม

 บาท

3-2-1304-11-03

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 46,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
20  คน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 46,000     

46,000                                                        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
46,000     คาใชสอย

 - คาเดินทางเหมาจาย(40,000บาท×1คน) = 40,000 บาท
 -  คารถตู (3,000×2วัน) = 6,000  บาท

ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยเรียนรูหัวหิน

งบดําเนินงาน 46,000                        

1.........ศึกษาดูงาน...1...ครั้ง................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

46,000                                                                                                  
46,000                                                                                                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
...........ศึกษาดูงาน.............................................................................................................

ศึกษาดูงาน

รวม

รวม 46,000                                    46,000                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

เงินรายได
ศึกษาดูงาน 46,000 46,000

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู  หนวยเรียนรูหัวหิน  (กศ.บป.)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  (P) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน การรับรูขอมูลขาวสารตองเปนไปอยางรวดเร็ว  เพื่อเปนการบริการทางวิชาการแกชุมชน  หนวยเรียนรู
หัวหินจึงจําเปนตองมีเว็บไซตเพื่อเสนอขอมูล ขาวสารตางๆ  ซื่งจะเปนประโยชนกับนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลของหนวยงาน

5.1 กิจกรรม......จัดทําเว็บไซตของหนวยเรียนรูหัวหิน.........................................................................................

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนเว็บไซต

3-2-1304-15-04

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1  เว็บไซต

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 31,700     20,000    

                 31,700                      20,000                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบลงทุน
51,700 คาครุภัณฑ

 - คาจางทําเว็บไซตและพัฒนาเว็บไซต

ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยเรียนรูหัวหิน
ผูเสนอโครงการ

                                   51,700                        

เงินรายได

งบลงทุน 51,700
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

31,700                          20,000                                                           
51,700                                                                                                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
.........จัดทําเว็บไซตหนวยเรียนรูหัวหิน................................................................................

 จัดทําเว็บไซต หนวยเรียนรูหัวหิน

รวม

รวม 51,700                          

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดทําเว็บไซตหนวยเรียนรูหัวหิน 51,700                     51,700                    

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 51,700             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



หนวยเรียนรูบางสะพาน

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวยเรียนรูบางสะพาน
ศูนยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. สนับสนุนการศึกษาของบัณฑิต
หนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ

2,083,600    1,993,600       90,000       2,083,600    

2. สงเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหนวยเรียนรู
บางสะพาน-ทาแซะ

161,700       161,700          161,700       

3. สนับสนุนการศึกษาของ
มหาบัณฑิตหนวยเรียนรูบาง
สะพาน-ทาแซะ

407,000       407,000          407,000       

2,652,300                                                                                                  2,562,300       90,000                                  2,652,300    รวม

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. สนับสนุนการศึกษาของบัณฑิตหนวย
เรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ

2,083,600    833,230        833,230        833,230        833,230        417,140        417,140        

2. สงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทา
แซะ

161,700        96,000          96,000          38,600          38,600          27,100          27,100          

3. สนับสนุนการศึกษาของมหาบัณฑิตหนวย
เรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ

407,000        162,800        162,800        162,800        162,800        81,400          81,400          

รวม 2,652,300                     1,092,030    1,092,030                     1,034,630    1,034,630                     525,640        525,640        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สนับสนุนการศึกษาของบัณฑิตหนวยเรียนรู

บางสะพาน-ทาแซะ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3-2-1305-11-01           2,083,600

2 สงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-1305-11-02              161,700

3. สนับสนุนการศึกษาของมหาบัณฑิตหนวย
เรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 6-2-1305-11-03              407,000

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการศึกษาของบัณฑิตหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(   ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่........4.1…......
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่.....................

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนผานมติกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะมีนักศึกษาในปการศึกษาประมาณ 625 คน ดังนั้นการจัดการศึกษา
ควรพรอมทั้งดานอาคาร สถานที ่กิจกรรมสงเสริมทักษะทางสังคมและการบริหารจัดการดานวิชาการควบคูไปดวยกัน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานดานการจัดการศึกษาของบัณฑิต
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหถูกตองในมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปในลักษณะเดียวกับศูนยในสถานที่ตั้งใหมากที่สุด

5.1 กิจกรรม......จัดการเรียนการสอน
5.2 กิจกรรม...... พิธีไหวครู
5.3 กิจกรรม.......จัดทําเว็บไซต

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาในดานการจัดการ
4.ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาในดานการจัดการ

3-2-1305-11-01

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. มีอาคารสถานที่เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับบางสะพานและทาแซะ 2 แหง
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน ระดับดีมาก



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 774,280   774,280  387,140     
2. 28,950    28,950    
3. 30,000    30,000    30,000       

                833,230                  833,230                 417,140      

9.1    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย
คาเชารถตู เปนเงิน235,700 บาท

คาเบี้ยเล้ียง  เปนเงิน 600,000 บาท
600,000   คาวัสดุ

คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 200,000 บาท

งบดําเนินงาน
1,335,700               

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 400,000 บาท

คาที่พัก เปนเงิน 500,000 บาท

3. ดําเนินการสอน

833,230                       833,230                     417,140                         
2,083,600                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดการเรียนการสอน

1,935,700                   งบดําเนินงาน

1. วางแผนการดําเนินงานและรับนักศึกษา
2. จัดอาจารยผูสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 จัดการเรียนการสอน
 พิธีไหวครู
 จัดทําเว็บไซต

รวม

รวม 2,083,600                                                      2,083,600                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดทําเว็บไซต 90,000                     90,000                      

เงินรายได
 จัดการเรียนการสอน 1,935,700                1,935,700                  
 พิธีไหวครู 57,900                     57,900                      

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 2,083,600        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



9.2    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

39,500    คาใชสอย
คาจางจัดเวท ี5,000บาทx2 หนวยเปนเงิน 10,000บาท
คาจางเคร่ืองเสียง 6,000บาทx2 หนวยเปนเงิน 12,000บาท
คาอาหารวาง1มื้อ700คนX25 บาทเปนเงิน17,500 บาท

18,400    คาวัสดุ
คาจางทําปาย 3,000บาทx2หนวยเปนเงิน6,000บาท
คาพวงมาลัย700คนx10บาท เปนเงิน7,000 บาท
คาสังฆทานในพิธีสงฆ 300x9 รูปx2 หนวยเปนเงิน5,400บาท

9.3    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

คาจางพัฒนาเว็บไซต เปนเงิน 90,000 บาท

งบลงทุน 90,000                        งบลงทุน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําเว็บไซต

1.  จางพัฒนาเว็บไซต

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 57,900                        งบดําเนินงาน

จัดพิธีไหวครู

1.  จัดพิธีไหวครู

ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ
ผูเสนอโครงการ

90,000                   คาครุภัณฑ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......4.1.........
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .......2.6..........
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ไมเพียงแตจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยังมีการศึกษา 
 ณ แหลงเรียนรูวิชาการในทองถิ่น การศึกษาดูงาน ณ โครงการในพระราชดําริและการจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิตควร
มีการศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจของไทยและประเทศอื่นที่มีการพัฒนาระเศรษฐกิจ 
และบานเมืองใกลเคียงกัน  ดังนั้นหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะจึงจัดใหมีการศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับนักศึกษามหาบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตรและศึกษาดูงานดานสาธารณสุขศาสตรภายในประเทศขึ้น

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูดานรัฐประศาสนศาสตรและสาธารณสุขศาสตรแกนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในประเทศและตางประเทศในดานความรูทางวิชาการ

5.1 กิจกรรม......ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
5.2 กิจกรรม......ศึกษาดูงานภายในประเทศของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
5.3 กิจกรรม......สัมมนาวิจัย ป.บัณฑิต
5.4 กิจกรรม......ติดตามความพรอมการทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธนักศึกษาป.โท

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

6-2-1305-11-02



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนผูเขารวมโครงการนักศึกษาป.โท/ป.บัณฑิต

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ ปณฑิต

1.

2.

3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 56,000     

2. 40,000     

3. 27,100    
4. 38,600    

                 96,000                      38,600                     27,100     
96,000                          38,600                        27,100                        

161,700                                                                                                    

 ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศของนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
 ศึกษาดูงานภายในประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
 สัมมนาวิจัย ป.บัณฑิต
 ติดตามความพรอมการทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
นักศึกษาป.โท

รวม

รวม 161,700                                                           161,700                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 สัมมนาวิจัย ป.บัณฑิต 27,100                     27,100                    
 ติดตามความพรอมการทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
นักศึกษาป.โท

38,600                     38,600                    

 ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศของนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร

56,000                     56,000                    

 ศึกษาดูงานภายในประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร

40,000                     40,000                    

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

120  คน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 161,700           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนอาจารยและนักศึกษาไดเดินทางไปศึกษาดูงาน 26 คน
จํานวนอาจารยและนักศึกษาไดเดินทางไปศึกษาดูงาน 23 คน



9.1    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

คาเดินทางเหมาจายอาจารย25,000บ. 2 คน =50,000 บาท
คาเชารถรับสงอาจารย  2วันๆละ3,000บาท =6,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

40,000     
คาเดินทางเหมาจายอาจารย 3,000บาท x 4วัน x 2 คน 
เปนเงิน 24,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

27,100      
5,000      คาตอบแทน

คาตอบแทนวิทยากร5คนx1,000บ. เปนเงิน5,000บาท
20,600     

คาจางจัดเวที 2,000บาทเปนเงิน 2,000บาท
คาเชาหองประชุม 3,000บาทเปนเงิน3,000บาท
คาอาหาร120คนx80บาท เปนเงิน9,600 บาท
คาอาหารวาง2ม้ือX120คนX25 บาทเปนเงิน6,000 บาท

1,500      
คาจางทําปาย 1,500บาทเปนเงิน1,500บาท
คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

สัมมนาวิจัย ป.บัณฑิต

1. จัดสัมมนาวิจัยใหนักศึกษาป.บัณฑิต
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

คาใชสอย

คาเชารถ 4วันx4,000 บาทเปนเงิน16,000 บาท

ศึกษาดูงานภายในประเทศของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

1. อาจารยนํานักศึกษาดูงาน ภายในประเทศ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 56,000                    งบดําเนินงาน

1. อาจารยนํานักศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร



9.4    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000     คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร5คนx1,000บ.x2ครั้งเปนเงิน10,000บ.

25,600     
คาจางจัดเวท ี2,000บาทx2 หลักสูตรเปนเงิน 4,000บาท

คาเชาหองประชุม 3,000บาทx2หลักสูตรเปนเงิน6,000บาท
คาอาหาร120คนx80บาท เปนเงิน9,600 บาท
คาอาหารวาง2ม้ือX120คนX25 บาทเปนเงิน6,000 บาท

3,000      
คาจางทําปาย 1,500บาทx2หลักสูตรเปนเงิน3,000บาท

ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ

38,600                        งบดําเนินงาน

ติดตามความพรอมการทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธนักศึกษาป.โท

1.  ติดตามความพรอมการทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธนักศึกษาป.โทสาขารัฐประศาสนศาสตรและสาธารณสุขศาสตร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

คาใชสอย

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการศึกษาของมหาบัณฑิตหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ........4.1...........
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ .....................

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนผานมติกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะมีนักศึกษาในปการศึกษาประมาณ 625 คน 
ดังนั้นการจัดการศึกษา ควรพรอมทั้งดานอาคาร สถานที่ กิจกรรมสงเสริมทักษะทางสังคมและการบริหารจัดการ
ดานวิชาการควบคูไปดวยกัน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานดานการจัดการศึกษาของบัณฑิต
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหถูกตองในมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปในลักษณะเดียวกับศูนยในสถานที่ตั้งใหมากที่สุด

5.2 กิจกรรม...... จัดการเรียนการสอน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาในดานการจัดการ
4.ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาในดานการจัดการ

 บาท

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

6-2-1305-11-03

1. มีอาคารสถานที่เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับบางสะพานและทาแซะ 2 แหง
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 407,000           



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 162,800   162,800  81,400    

                162,800                    162,800                   81,400     

9.1    กิจกรรม 
 แนวทางการดําเนินงาน

380,000 คาใชสอย
คาเชารถตู1คันx2วันๆละ2,000บ.x40ครั้งเปน160,000บ.
คาน้ํามันรถ1คันx1,000บาทx40 ครั้งเปนเงิน40,000 บาท
คาที่พัก5หองx500 บาทx40ครั้งเปนเงิน 100,000 บาท
คาเบ้ียเลี้ยง 10คน x200 บาทx40ครั้งเปนเงิน 80,000 บาท

27,000    คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 27,000 บาท

ตําแหนง ผูอํานวยการหนวยเรียนรูบางสะพาน-ทาแซะ
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงานงบดําเนินงาน 407,000                     

1.  จัดการเรียนการสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดการเรียนการสอน

 จัดการเรียนการสอน

รวม 162,800                       162,800                      81,400                        
407,000                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

407,000                   จัดการเรียนการสอน 407,000                   

รวม 407,000                                                          407,000                      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่  9  กันยายน   2553 งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(นางสมพร   พิริอยะสุขถาวร) (ผูชวยศาสตราจารยศรชัย   เย็นเปรม)
ผูอํานวยการกองกลาง รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการบริหารและการบริการของมหาวิทยาลัย  ใหบริการแกบุคลากรและหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดําเนินการสนับสนุนงานบริหารและงานวิชาการ  เชน  การจัดการประชุม  การจัดหาวัสดุอุปกรณ  สิ่งกอสราง
ใหบริการยานพาหนะ  ดูแลอาคารสถานที ่ สาธารณูปโภค  อํานวยความสะดวกดานรักษาความปลอดภัย  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  
อีกทั้งดําเนินการเบิกจายเงินทุกประเภทตามระเบียบวาดวยการเบิกจายของเงินประเภทนั้นๆ   อยางเครงครัด  เพื่อความถูกตอง  โปรงใสตรวจสอบได
ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ  เพื่อไวตรวจสอบ  รวมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการตอไป

กองกลาง  สํานักงานอธิการมีบุคลากรทั้งหมด  64  คน  ประกอบดวยขาราชการพลเรือน  6  คน  ลูกจางประจํา  16  คน  พนักงานราชการ 3 คน    
พนักงานมหางิทยาลัย 39 คน  โดยแบงงานเปน  6  หนวยงาน  ไดแก  งานบริหารทั่วไป  งานบริหารคลังและทรัพยสิน  งานบริหารพัสด ุ อาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค  งานบริหารงานบุคคล  งานการประชุมและการประชาสัมพันธ  งานตรวจสอบภายใน  และมีโครงการดานการจัดหารายได
ในความรับผิดชอบ  ประกอบดวยโครงการศูนยฝกปฏิบัติการอาคารเพชรน้ําหนึ่งมีพนักงานจํานวน 5 คน  โครงการสวัสดิการรานอาหารจํานวน 6 คน
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการจํานวน  15  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  90  คน  

ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  9,705,900  บาท  จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบด ี ดังนี ้ 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพใหไดตามเกณฑ  
มาตรฐานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จํานวน    บาท  2.  พัฒนาระบบการบริการอยางมีคุณภาพ  จํานวน    บาท  3.  พัฒนาบุคลาใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการ  การบริการและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน  จํานวน    บาท  

ผลการดําเนินงานในปที่ผานมากองกลาง  สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดตัวชี้วัดไวทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด  ซึ่งไดดําเนิน
การตามตัวชี้วัดได  5  ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ  90.06
2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  นั้น  สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมายของสํานักงานอธิการบดี
สวนใหญเปนตามที่ตั้งไว  ในการบริหารการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการในบางโครงการ  เชน  การบริหารงาน
ประชาสัมพันธ  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย  ทบทวนแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทําโครงการ
ปรับปรุงรูปแบบของวารสารดอนขังใหญใหมใหเปนภาพสีทั้งฉบับ  ซึ่งจะดําเนินการในปงบประมาณ  2554  และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอยู  อาศัย  และเพิ่มบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************



3. วิสัยทัศน
"มุงม่ันพัฒนากระบวนการบริการที่มีคุณภาพอยางมืออาชีพ  เพื่อใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจอยางตอเนื่อง"

4. พันธกิจ
1.  พัฒนากองกลาง  สํานักงานอธิการบดีใหเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ  เพื่อสนับสนุนภารกิจดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย
2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการ  อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.  พัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
ยุทธศาสตรที ่1  :  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที ่2  :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที ่3  :  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ  การบริการและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา งานประกันคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ เปนหนวยงานที่มีระบบการบริหารจัดการตามหลัก

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน

    รูปแบบที่หลากหลาย
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
บริหารจัดการท่ีดี งานประกันคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม เปนหนวยงานที่มีระบบการบริหารจัดการตามหลัก
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบการใหบริการ
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อยางมีคุณภาพ

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
เปนศูนยกลางทางการบริการใหแกหนวยงานทั้งภายใน
ภายนอกและประชาชนทั่วไป  ใหเปนที่ยอมรับของ
สังคม

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
สามารถในการบริหารจัดการ  การบริการ  และ
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
บุคลากรมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
การใหบริการ  และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ตรงตามความตองการของมหาวิทยาลัย

   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ

   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ

ยุทธศาสตรหนวยงาน

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา

   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 1.ระดับความสําเร็จของการ 2.5
   การศึกษา 1. จัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพภายในที่กอให

2. ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษา เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. จัดทําเอกสารและรายงานการประมินตนเอง

ยุทธศาสตร/แผนงาน



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1.  โครงการปรับปรุงระบบบริหารและบริการ
     งานกลางแบบประสานภารกิจ 2. ระดับความสําเร็จในการเปด 4.20
1.  ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง  โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
2.  ซอมแซมสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค  การบริหารจัดการและการตรวจสอบ
3.  ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน/คอมพิวเตอร        (กพร. 13)
4.  การตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง 3.ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
5.  การตรวจสอบขอเท็จจริงและที่ปรึกษากฏหมาย บริการตอหนวยงานสนับสนุน
6.  การปองกันการเกิดโรคโดยการกําจัดยุง 4.ระดับความสําเร็จการปฏิบัติ 4
7.  การดูแลรักษาลิฟทภายในอาคารสํานักงาน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
8.  จัดการความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย 5.ระดับความสําเร็จของการ 3
9.  ความปลอดภัยดานการจราจร พัฒนาผูบริหารและบุคลากร
10.  การแขงขันกีฬา พจนก.บุคลากรสัมพันธ สายสนับสนุน 
11.  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล มรภ. 2
12.  โครงการงานเกษียณอายุราชการ

2.งานบริหารท่ัวไป กองกลางสํานักงานอธิการบดี 6.ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
1.  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บริการตอหนวยงานสนับสนุน
2.  จัดหาหนังสือพิมพ
3.  จัดทําสมุดโทรศัพท
4.  จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
5.  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

3.  งานบริหารคลังและทรัพยสิน กองกลาง สนอ. 7.ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
1.  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ บริการตอหนวยงานสนับสนุน
2.  คาจางบริการกําจัดแมลง(ปลวก)
3.  จัดหาวัสดุสํานักงาน
4.  จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร
5.  จัดพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
6.  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
7.  การถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา

4.  งานบริหารพัสดุ  อาคารสถานท่ีและสาธารณูป- 8.ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
    โภค  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี บริการตอหนวยงานสนับสนุน
1.  การประชุมกกรมการตรวจการจางและe-Action
2.  จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
3.  การถายเอกสารพิมพเขียวและแบบรูปรายการ
4.  การจัดทําคูมือปฏิบัติ

ยุทธศาสตร/แผนงาน



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

5.  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สนอ. 9.ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
1.  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล บริการตอหนวยงานสนับสนุน
2.  การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร

3.  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกต(ิไฟฟา)
4.  จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
5.  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

6.  งานการประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 10.  ระดับความสําเร็จของการ 4.5
1.  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย
2.  การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

3.  จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
4.  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

7.  งานประชาสัมพันธ กองกลาง สนอ. 11.ระดับความพึงพอใจของผูใช 4
1.  การพัฒนารูปแบบวารสารดอนขังใหญ บริการตอหนวยงานสนับสนุน
2.  การปรับปรุงสถานีวิทย(ุ99.05 MHz)
3.  การผลิตรายการโทรทัศน(เคเบิ้ลทีวีเพชรบุรี)
4.  โครงการมวลชนสัมพันธ
5. โครงการฐานขอมูลเครือขายสื่อและกิจกรรมแลกเปลี่ยน

6.  โครงการพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย
7.  โครงการพัฒนาฝายประชาสัมพันธ

8.  งานตรวจสอบภายใน
1.  บริหารงานตรวจสอบภายใน 12. ระดับความสําเร็จของการ 4.0
2.อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน       บริหารความเสี่ยง

9.  งานสภาคณาจารย
1.  บริหารงานสภาคณาจารย 34. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ 4.0
2.  งานกีฬาคณาจารยและขาราชการทั่วประเทศ  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
10.  โครงการพัฒนาวิทยาเขตโปงสลอด
1.  ดูแลรักษาพัฒนาอาคารและสถานที่วิทยาเขต
2.  สงเสริมสนับสนุนการใชพื้นที่ในการวิจัยและเรียน

3.  บํารุงรักษาแปลงพืชอาหารลิงและเก็บผลผลิต
4.  บํารุงรักษาและศึกษาวิจัยเร่ืองตาล
5.  สนับสนุนโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน

ยุทธศาสตร/แผนงาน



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
11.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 15. ระดับความสําเร็จของแผน 3.5

1. ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารวิทยาภิรมย พัฒนาภูมิทัศน
2.  ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและทางเขามหาวิทยาลัย
3.  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคารเพชรน้ําหนึ่ง

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
   สายสนับสนุน 1. การประชุมสัมมนาของบุคลากร 16.ระดับความสําเร็จของการ 3

2. ศึกษาดูงานดานภูมิทัศน พัฒนาผูบริหารและบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.2.4)
 17.ระดับความสําเร็จของการประเมิน 4.2
 ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

3. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 184,400        184,400         184,400       

จัดการความรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษา

66,500         66,500         

ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา

87,500         87,500         

จัดทําเอกสารและรายงานการประเมิน
ตนเอง

30,400         30,400         

2. พัฒนางานบริหารท่ัวไป (กองกลาง) 4,100,100     4,100,100    

ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง 1,328,000     1,328,000    
ซอมแซมคสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค 1,200,000     1,200,000    

ซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

143,900       143,900      

การตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง 255,500       255,500      

การตรวจสอบขอเท็จจริงและที่ปรึกษา
กฏหมาย

240,000       240,000      

การปองกันการเกิดโรคโดยกําจัดยุง 60,000         60,000        
การดูแลรักษาลิฟทในอาคารสํานักงาน 86,700         86,700        
จัดการความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย 36,000         36,000        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจายงบรายจาย



รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจายงบรายจาย

ความปลอดภัยดานการจราจร 120,000       120,000      
การแขงขันกีฬา พจนก.บุคลากรสัมพันธ 200,000       200,000      

การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
มหาวิทยาลัย

210,000       210,000      

โครงการงานเกษียณอายุราชการ 220,000       220,000      
3. สนับสนุนการบริหารงานบริหารท่ัวไป

 (กองกลาง)
288,800        288,800       

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

44,400         44,400        

จัดหาหนังสือพิมพ 27,500         27,500        
จัดทําสมุดโทรศัพท 42,000         42,000        
จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน

169,900       169,900      

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000          5,000         
4. พัฒนางานบริหารคลังและทรัพยสิน 

(กองกลาง)
688,000        688,000       

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 144,000       144,000      
จางบริการกําจัดแมลง(ปลวก) 20,000         20,000        
จัดหาวัสดุสํานักงาน 50,000         50,000        
จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร 119,000       119,000      
จัดพิมพแบบฟรอมใบเสร็จรับเงิน 150,000       150,000      
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000          5,000         
การถอนคืนคาลงทะบียนนักศึกษา 200,000    200,000      



รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจายงบรายจาย

5. พัฒนางานบริหารพัสดุอาคาร
สถานท่ีและสาธารณูปโภค (กองกลาง)

295,700        295,700       

การประชุมกรรมการตรวจการจางและ 
e-Action

142,000       142,000      

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน

100,000       100,000      

ถายเอกสารพิมพเขียวและแบบฯ 48,700         48,700        
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000          5,000         

6. พัฒนางานบริหารงานบุคคล 
(กองกลาง)

321,500        321,500       

การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล

124,400       124,400      

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากร

49,000         49,000        

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
(ไฟฟา)

20,000         20,000        

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน

123,100       123,100      

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000          5,000         
7. พัฒนางานการประชุมและการ
ประชาสัมพันธ (กองกลาง)

1,653,600     1,653,600    

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 952,300       952,300      

การประชุมกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

531,000       531,000      

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน

133,850       31,450   165,300      

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000          5,000         



รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจายงบรายจาย

8. พัฒนางานประชาสัมพันธ (กองกลาง) 1,355,000     1,355,000    

การพัฒนารูปแบบวารสารดอนขังใหญ 1,080,000     1,080,000    
การปรับปรุงสถานีวิทย(ุ99.05 MHz) 35,000         35,000        
การผลิตรายการโทรทัศน(เคเบ้ิลทีวี พบ.) 20,000         20,000        
โครงการมวลชนสัมพันธ 40,000         40,000        
โครงการฐานขอมูลเครือขายสื่อและ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน

30,000         30,000        

โครงการพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย 100,000       100,000      
โครงการพัฒนาฝายประชาสัมพันธ 50,000         50,000        

9. พัฒนางานบริหารงานตรวจสอบ 220,000        220,000       
บริหารงานตรวจสอบภายใน 175,000       175,000      
โครงการอบรมบริหารความเสี่ยงและ 45,000         45,000        

10. พัฒนางานบริหารงานสภา 531,600        531,600       
บริหารงานสภาคณาจารยและ 191,600       191,600      
งานกีฬาคณาจารยและขาราชการทั่ว 230,000       230,000      
โครงการศึกษาดูงานงานสภา
คณาจารยและขาราชการ

110,000       110,000      

11. พัฒนาวิทยาเขตโปงสลอด 200,000        200,000       

ดูแลรักษาพัฒนาอาคารและสถานที่
วิทยาเขตโปงสลอด

25,050         39,950   65,000        

สงเสริมสนับสนุนการใชพื้นที่ในการ
วิจัยและการเรียนการสอน

70,000         70,000        

บํารุงรักษาแปลงพืชอาหารลิงและ
เก็บผลผลิต

35,000         35,000        

บํารุงรักษาและศึกษาวิจัยเรื่องตาล 15,000         15,000        
สนับสนุนโครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ

15,000         15,000        



รวม
งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ชื่องาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจายงบรายจาย

12. ปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 1,814,000     1,814,000    

ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร
วิทยาภิรมย

600,000       600,000       

ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและ
ทางเขามหาวิทยาลัย

814,000       814,000       

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
อาคารเพชรน้ําหนึ่ง

400,000       400,000       

13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย 483,000        483,000       
การประชุมสัมมนาของบุคลากร 420,000       420,000      
การศึกษาดูงานดานภูมิทัศน 63,000         63,000        

12,135,700   รวม



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 184,400                                                                           66,500          66,500                          117,500        117,500        
จัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา 66,500                       66,500        66,500                      
ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 87,500                                     87,500        87,500        
จัดทําเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง 30,000                                     30,000        30,000        

2. พัฒนางานบริหารทั่วไป (กองกลาง) 4,100,100                      1,185,900     1,185,900                     1,249,900     1,249,900                     1,664,300     1,664,300     
ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง 1,328,000     400,000       400,000       464,000       464,000       464,000       464,000       
ซอมแซมคสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค 1,200,000     400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       
ซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

143,900        50,000        50,000        50,000        50,000        43,900        43,900        

การตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง 255,500        85,000        85,000        85,000        85,000        85,500        85,500        
การตรวจสอบขอเท็จจริงและที่ปรึกษากฏหมาย 240,000        80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        

การปองกันการเกิดโรคโดยกําจัดยุง 60,000         20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        
การดูแลรักษาลิฟทในอาคารสํานักงาน 86,700         28,900        28,900        28,900        28,900        28,900        28,900        
จัดการความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย 36,000         12,000        12,000        12,000        12,000        12,000        12,000        
ความปลอดภัยดานการจราจร 120,000        40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        
การแขงขันกีฬา พจนก.บุคลากรสัมพันธ 200,000                                    200,000       200,000       
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
มหาวิทยาลัย

210,000        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000        70,000        

โครงการงานเกษียณอายุราชการ 220,000                                    220,000       220,000       

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

3. สนับสนุนการบริหารงานบริหารทั่วไป 
(กองกลาง)

288,800                         78,800          78,800                          121,800        121,800                        88,200          88,200          

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 44,400         14,800        14,800        14,800        14,800        14,800        14,800        

จัดหาหนังสือพิมพ 27,500         9,000          9,000          9,000          9,000          9,500          9,500          
จัดทําสมุดโทรศัพท 42,000                       42,000        42,000                      
จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 169,900        55,000        55,000        56,000        56,000        58,900        58,900        
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000                                       5,000          5,000          

4. พัฒนางานบริหารคลังและทรัพยสิน 
(กองกลาง)

688,000                         171,466.68   171,466.68                   165,666.68   165,666.68                   350,866.64   350,866.64   

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 144,000        32,000        32,000        32,000        32,000        80,000        80,000        
จางบริการกําจัดแมลง(ปลวก) 20,000         6,666.68      6,666.68      6,666.68      6,666.68      6,666.64      6,666.64      
จัดหาวัสดุสํานักงาน 50,000         16,000        16,000        17,000        17,000        17,000        17,000        
จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร 119,000        46,800        46,800        40,000        40,000        32,200        32,200        
จัดพิมพแบบฟรอมใบเสร็จรับเงิน 150,000                                    150,000       150,000       
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000                                       5,000          5,000          
การถอนคืนคาลงทะบียนนักศึกษา 200,000        70,000        70,000        70,000        70,000        60,000        60,000        

5. พัฒนางานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค (กองกลาง)

295,700                         110,000        110,000                        105,000        105,000                        80,700          80,700          

การประชุมกรรมการตรวจการจางและ e-Action 142,000        60,000        60,000        50,000        50,000        32,000        32,000        

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 100,000        30,000        30,000        40,000        40,000        30,000        30,000        
ถายเอกสารพิมพเขียวและแบบฯ 48,700         20,000        20,000        15,000        15,000        13,700        13,700        
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000                                       5,000          5,000          



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

6. พัฒนางานบริหารงานบุคคล (กองกลาง) 321,500                         110,000        110,000                        106,400        106,400                        105,100        105,100        
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 124,400        40,000        40,000        44,400        44,400        40,000        40,000        
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 49,000         15,000        15,000        18,000        18,000        16,000        16,000        

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ(ไฟฟา) 20,000         6,000          6,000          7,000          7,000          7,000          7,000          
จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 123,100        49,000        49,000        37,000        37,000        37,100        37,100        
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000                                       5,000          5,000          

7. พัฒนางานการประชุมและการ
ประชาสัมพันธ (กองกลาง)

1,653,600                      542,000        542,000                        577,300        577,300                        534,300        534,300        
การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 952,300        320,000       320,000       320,000       320,000       312,300       312,300       
การประชุมกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 531,000        177,000       177,000       177,000       177,000       177,000       177,000       

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 165,300        45,000        45,000        80,300        80,300        40,000        40,000        
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 5,000                                       5,000          5,000          

8. พัฒนางานประชาสัมพันธ (กองกลาง) 1,355,000                      446,000        446,000                        451,000        451,000                        458,000        458,000        
การพัฒนารูปแบบวารสารดอนขังใหญ 1,080,000     360,000       360,000       360,000       360,000       360,000       360,000       
การปรับปรุงสถานีวิทยุ(99.05 MHz) 35,000         35,000        35,000                                    
การผลิตรายการโทรทัศน(เคเบิ้ลทีว ีพบ.) 20,000         6,000          6,000          6,000          6,000          8,000          8,000          
โครงการมวลชนสัมพันธ 40,000                       40,000        40,000                      
โครงการฐานขอมูลเครือขายสื่อและกิจกรรม
แลกเปลี่ยน

30,000                                     30,000        30,000        

โครงการพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย 100,000        30,000        30,000        30,000        30,000        40,000        40,000        
โครงการพัฒนาฝายประชาสัมพันธ 50,000         15,000        15,000        15,000        15,000        20,000        20,000        

9. พัฒนางานบริหารงานตรวจสอบภายใน 220,000                         50,000          50,000                          120,000        120,000                        50,000          50,000          
บริหารงานตรวจสอบภายใน 175,000        50,000        50,000        75,000        75,000        50,000        50,000        
โครงการอบรมบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน

45,000                       45,000        45,000                      



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

10. พัฒนางานบริหารงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ

531,600                         50,000          50,000                          421,600        421,600                        60,000          60,000          

บริหารงานสภาคณาจารยและขาราชการ 191,600        50,000        50,000        81,600        81,600        60,000        60,000        
งานกีฬาคณาจารยและขาราชการทั่วประเทศ 230,000                      230,000       230,000                     

โครงการศึกษาดูงานงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ

110,000                      110,000       110,000                     

11. พัฒนาวิทยาเขตโปงสลอด 200,000                         85,000          85,000                          65,000          65,000                          50,000          50,000          
ดูแลรักษาพัฒนาอาคารและสถานที่วิทยาเขต
โปงสลอด

65,000         40,000        40,000        20,000        20,000        5,000          5,000          

สงเสริมสนับสนุนการใชพ้ืนที่ในการวิจัยและ
การเรียนการสอน

70,000         20,000        20,000        30,000        30,000        20,000        20,000        

บํารุงรักษาแปลงพืชอาหารลิงและเก็บผลผลิต 35,000         20,000        20,000        10,000        10,000        5,000          5,000          

บํารุงรักษาและศึกษาวิจัยเรื่องตาล 15,000         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          
สนับสนุนโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 15,000                                     15,000        15,000        

12. ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 1,814,000                      900,000        900,000                        914,000        914,000                                                          
ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารวิทยาภิรมย 600,000        600,000       600,000                                   
ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและทางเขา
มหาวิทยาลัย

814,000        100,000       100,000       714,000       714,000                     

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร
เพชรนํ้าหน่ึง

400,000        200,000       200,000       200,000       200,000                     

13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 483,000                         140,000        140,000                        203,000        203,000                        140,000        140,000        
การประชุมสัมมนาของบุคลากร 420,000        140,000       140,000       140,000       140,000       140,000       140,000       
การศึกษาดูงานดานภูมิทัศน 63,000                       63,000        63,000                      

12,135,700                       3,869,166.68  3,869,166.68                   4,567,166.68  4,567,166.68                    3,698,966.64  3,698,966.64  รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3108011201 184,400
2. ปรับปรุงระบบบริหารและบริการงานกลางแบบ

ประสานภารกิจ
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3108014102 4,100,100

3. งานบริหารทั่วไป บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014103 288,800
4. งานบริหารคลังและทรัพยสิน บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 6108014104 688,000
5. งานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014105 295,700

6. งานบริหารงานบุคคล บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 6108014106 321,500
7. งานการประชุมและการประชาสัมพันธ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014107 1,653,600
8. งานประชาสัมพันธ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014108 1,355,000
9. งานตรวจสอบภายใน บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014109 220,000
10. งานสภาคณาจารยและขาราชการ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 6108014110 531,600

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต

10. งานสภาคณาจารยและขาราชการ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 6108014110 531,600
11. โครงการพัฒนาวิทยาเขตโปงสลอด บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014111 200,000
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014112 1,814,000
13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1108014213 483,000



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี 3108011201
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(    ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    9,13,14,16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่    2.2,2.3,2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   5.3.1,5.3.2

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการบริหารและการบริการของมหาวิทยาลัย  ใหบริการแกบุคลากร
และหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดําเนินการสนับสนุนงานบริหารและงานวิชาการ  และดําเนินการดานประกันคุณภาพ  
การศึกษา  

4. วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดีใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

5.1 กิจกรรม    จัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
5.2 กิจกรรม    ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
5.3 กิจกรรม    จัดทําเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 66,500      
2. 87,500       
3. 30,400       
4.
5.

                                                66,500                      117,900       

87,500                      
30,400                      30,400                    

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                    184,400                         

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

แหลงงบประมาณ

2.5

งบประมาณรวม

66,500                      
งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

 จัดทําเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษา

 จัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 184,400           

 จัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร

117,900                                                             รวม

184,400                       

87,500                    

66,500                         
184,400                                                                                                       

ชื่อกิจกรรม

รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
 จัดทําเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง

66,500                    



9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม จัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร

 แนวทางการดําเนินงาน
1.   จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
2............................................................................................................................................................

คาตอบแทน 19,200   คาตอบแทนวิทยากร 8x1,200x2 = 19,200  บาท
คาใชสอย 23,000   คาอาหารวาง 50x25x2x2 = 5,000  บาท

คาอาหารกลางวัน  50x150x2 = 15,000  บาท
คาพาหนะ  1,500x2 = 3,000  บาท

คาวัสดุ 24,300   คาวัสดุ  24,300  บาท

9.2    กิจกรรม ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีผลการประเมินที่ไดตามมาตรฐาน
2............................................................................................................................................................

คาใชสอย 86,000   คาเบ้ียเลี้ยง  210x50x2 = 21,000 บาท
คาที่พัก  1,000x50 = 50,000 บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิง  15,000  บาท

คาวัสดุ 1,500     คาของที่ระลึก  1,500 บาท

9.3    กิจกรรม จัดทําเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน
2.  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี
3.  จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี

30,400                    

งบแผนดิน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

งบรายจาย เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาวัสดุ  30,400  บาท

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองกลาง
ผูเสนอโครงการ

(นางสมพร   พิริยะสุขถาวร)



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1108014213
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    9,13,14,16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่    2.2,2.3,2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   5.3.1,5.3.2

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการบริหารและการบริการของมหาวิทยาลัย  ใหบริการแกบุคลากร
ผูบริหารและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดําเนินการสนับสนุนงานบริหารและงานวิชาการ  มีหนวยงานในสังกัด  ดังนี้
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารคลังและทรัพยสิน  งานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  งานบริหารงานบุคคล  งานการประชุม
และการประชาสัมพันธ  งานตรวจสอบภายใน  มีบุคลากรในสังกัดจํานวน  64 คน  ประกอบดวยขาราชการพลเรือน  ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย   มีความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายซึ่งสวนใหญเปนงานดานการใหบริการ
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความชํานาญยิ่งขึ้น  เพื่อสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการงานในสังกัดกองกลางเปนไปตามพันธกิจ  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการ

เพื่อผูรับบริการบังเกิดความพึงพอใจอยางตอเนื่อง

5.1 กิจกรรม    ประชุมสัมมนาของบุคลากร
5.2 กิจกรรม    ศึกษาดูงานดานภูมิทัศน
5.3 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 140,000    140,000    140,000      
2. 63,000      
3.
4.
5.

               140,000                    203,000                    140,000       

 ประชุมสัมมนาของบุคลากร
 การศึกษาดูงานดานภูมิทัศน

140,000                       140,000                         
483,000                                                                                                       

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

203,000                       

63,000                      

รวม 483,000                                                           483,000                         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

 การศึกษาดูงานดานภูมิทัศน 63,000                    

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ประชุมสัมมนาของบุคลากร 420,000                   420,000                    

483,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน 3
2.  ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 3

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ



9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม ประชุมสัมมนาของบุคลากร

 แนวทางการดําเนินงาน
1.  เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

จํานวน  30  คนๆละ 10  ครั้งๆละ  1,400  บาท 

9.2    กิจกรรม ศึกษาดูงานดานภูมิทัศน
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ศึกษาดูงานดานภูมิทัศน
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

คาใชสอย
คาเบ้ียเลี้ยง  180x50x2 = 18,000 บาท
คาที่พัก  800x50 = 40,000 บาท

9.3    กิจกรรม ................................................................................................................................................
 แนวทางการดําเนินงาน

1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

คาใชสอย
งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

420,000                  คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรสังกัดกองกลาง

63,000                    

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  15,000  บาท

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน

(นางสมพร   พิริยะสุขถาวร)
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองกลาง

ผูเสนอโครงการ

รายละเอียดคาใชจายเงินรายได

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจาย



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารทั่วไป (กองกลาง) 3108014102
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    9,13,14,16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่    2.2,2.3,2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   5.3.1,5.3.2

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการบริหารและการบริการของมหาวิทยาลัย  ใหบริการแกบุคลากร
และหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดําเนินการสนับสนุนงานบริหารและงานวิชาการ  เชน  การจัดการประชุม  
การจัดหาวัสดุอุปกรณ   ใหบริการยานพาหนะ  ดูแลอาคารสถานที ่ สาธารณูปโภค  ปรับปรุงภูมิทัศน  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  
อีกทั้งดําเนินการเบิกจายเงินทุกประเภทตามระเบียบวาดวยการเบิกจายของเงินประเภทนั้นๆ   อยางเครงครัด  เพื่อความถูกตอง  
โปรงใส  ตรวจสอบได  ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ  เพื่อไวตรวจสอบ  รวมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบริหาร
เพื่อประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการตอไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการงานในสังกัดกองกลางเปนไปตามพันธกิจ  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการ

และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ

5.1 กิจกรรม    ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง
5.2 กิจกรรม    ซอมแซมสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค
5.3 กิจกรรม    ซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร
5.4 กิจกรรม    ใหบริการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง
5.5 กิจกรรม    ใหบริการตรวจสอบขอเท็จจริงและที่ปรึกษากฏหมาย
5.6 กิจกรรม    บริการกําจัดยุง
5.7 กิจกรรม    บํารุงรักษาลิฟท
5.8 กิจกรรม    กําจัดขยะมูลฝอย
5.9 กิจกรรม    ใหบริการความปลอดภัยดานการจราจร
5.10 กิจกรรม   แขงขันกีฬา พจนก.บุคลากรสัมพันธ
5.11 กิจกรรม   ติดตามตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย
5.12 กิจกรรม   งานเกษียณอายุราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. 240,000    
6. 60,000      
7. 86,700      
8. 36,000      
9. 120,000    

10. 200,000    
11. 210,000    
12. 220,000    220,000                    

41.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน

 งานเกษียณอายุราชการ

คาเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ 4.2

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 4,100,100        

1,200,000                  
1,328,000                  

1,200,000                
1,328,000                

4,100,100                      

255,500                    
 ซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร 143,900                   143,900                    
 ซอมแซมสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค
 ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง

ชื่อกิจกรรม

4,100,100                                                        

 ใหบริการตรวจสอบขอเท็จจริงและที่ปรึกษากฏหมาย
 ใหบริการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง 255,500                   

รวม

 บํารุงรักษาลิฟท
 กําจัดขยะมูลฝอย
 ใหบริการความปลอดภัยดานการจราจร
 แขงขันกีฬา พจนก.บุคลากรสัมพันธ
 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย

240,000                    
60,000                      
86,700                      
36,000                      

120,000                    
200,000                    
210,000                    

 บริการกําจัดยุง



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 400,000    464,000    464,000      
2. 400,000    400,000    400,000      
3. 50,000      50,000      43,900       
4. 85,000      85,000      85,500       
5. 80,000      80,000      80,000       
6. 20,000      20,000      20,000       
7. 28,900      28,900      28,900       
8. 12,000      12,000      12,000       
9. 40,000      40,000      40,000       

10. 200,000      
11. 70,000      70,000      70,000       
12. 220,000      

               1,185,900                 1,249,900                 1,664,300    

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง

 แนวทางการดําเนินงาน
1.  คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับบริการใหแกบุคลากร
2.  คาซอมบํารุงรถยนต
3.  คาตอทะเบียนรถยนต

คาซอมบํารุงรถยนตถัวเฉลี่ยคันละ 37,500บาท = 450,000บาท

คาน้ํามัน กก.สภาฯ 8คนๆละ 1,500 บาท 12ครั้ง 144,000 บาท
คาน้ํามันกก.สงเสริม 3คนๆละ 1,500 บาท 12ครั้ง 54,000 บาท

9.2    กิจกรรม ซอมแซมสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  คาวัสดุกอสราง  วัสดุไฟฟา  วัสดุประปาและวัสดุโทรศัพท
2............................................................................................................................................................

798,000                  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  12เดือนๆละ 50,000 = 600,000  บาทคาวัสดุ

คาใชสอย 530,000                  
งบแผนดิน เงินรายได

คาตอทะเบียนรถยนต  80,000  บาท 12 คัน

งบรายจาย
1,200,000               

4,100,100                                                                                                    

รายละเอียดคาใชจาย

เพื่อใชซอมแซมอาคาร  ไฟฟา  ประปาและโทรศัพท
งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

งบรายจาย

1,664,300                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร
 ใหบริการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง

 งานเกษียณอายุราชการ

1,249,900                    รวม 1,185,900                    

 ใหบริการยานพาหนะสวนกลาง
 ซอมแซมสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค

 ใหบริการความปลอดภัยดานการจราจร
 แขงขันกีฬา พจนก.บุคลากรสัมพันธ
 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย

 ใหบริการตรวจสอบขอเท็จจริงและที่ปรึกษากฏหมาย
 บริการกําจัดยุง
 บํารุงรักษาลิฟท
 กําจัดขยะมูลฝอย



9.3    กิจกรรม ซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
2.  ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร
3............................................................................................................................................................

ซอมเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน  30  เครื่อง

9.4    กิจกรรม ใหบริการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  คาตอบแทนกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนที่ปรึกษากฏหมาย  15,000x12= 180,000 บาท

เงินรายได

คาตอบแทน 255,500                  

2.  คาตอบแทนที่ปรึกษากฏหมาย
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน

20,000                    

ใหบริการตรวจสอบขอเท็จจริงและที่ปรึกษากฏหมาย

1.  คาตอบแทนและคาเดินทางของกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง

คาตอบแทนกรรมการสอบขอเท็จจริง  40,000  บาท

คาใชสอย

คาตอบแทน 220,000                  

คาพาหนะเดินทางกรรมการสอบขอเท็จจริง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง 2x350x365=255,500 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
143,900                  ซอมเครื่องถายเอกสารจํานวน  5  เครื่องคาใชสอย



9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.คาน้ํายากําจัดยุง
2............................................................................................................................................................

คาใชสอย 60,000   จางเหมากําจัดยุง  15  ครั้งๆละ 4,000 บาท

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  คาจางเหมาบํารุงรักษาลิฟททุกเดือน
2............................................................................................................................................................

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.9    กิจกรรม ใหบริการความปลอดภัยดานการจราจร
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  จายคาตอบแทนตํารวจจราจรเดือนละ  10,000  บาท
2............................................................................................................................................................

คาตอบแทน 120,000  คาตอบแทนตํารวจจราจร  12  เดือนๆละ  10,000  บาท

36,000                    คาขนขยะมูลฝอย  12  เดือนๆละ  3,000  บาท

1.  คาจางเหมาขนยายขยะมูลฝอยประจําเดือน

งบแผนดิน

งบรายจาย รายละเอียดคาใชจายงบแผนดิน เงินรายได

งบรายจาย

2............................................................................................................................................................
รายละเอียดคาใชจายเงินรายได

คาใชสอย
งบรายจาย

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบแผนดิน

คาบํารุงรักษาลิฟท  12  เดือนๆละ  7,225  บาท

กําจัดขยะมูลฝอย

คาใชสอย 86,700                    

 บริการกําจัดยุง

 บํารุงรักษาลิฟท



9.10    กิจกรรม แขงขันกีฬา พจนก.บุคลากรสัมพันธ
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  สนับสนุนงานกีฬา พจนก.บุคลากร  สัมพันธ  1  ครั้ง
2............................................................................................................................................................

9.11    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาพาหนะเหมาจาย 5x1,000x6 = 30,000 บาท
คาอาหารวาง 10x50x21 = 10,500 บาท
คาอาหารกลางวัน 6x100x21 = 12,600 บาท

9.12    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  คาใชจายในการจัดงานเกษียณอายุราชการเดือนกันยายน  2554
2............................................................................................................................................................

ใชสอย 220,000  คาใชจายในการจัดงานเกษียณอายุราชการประจําป 2554

คาเอกสารและจัดทํารูปเลมเอกสารประเมิน

งบรายจาย งบแผนดิน

126,000                  

30,900                    

53,100                    

คาวัสดุ

คาเบ้ียประชุมกรรมการ 6 ครั้งๆละ16,000 = 96,000 บาท

คาใชสอย

เงินอุดหนุน 200,000                  

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เงินรายไดงบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย
คาตอบแทน

 งานเกษียณอายุราชการ

เงินสนับสนุนการแขงขันกีฬา  พจนก.บุคลากร  สัมพันธ
เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาเบ้ียประชุมอนุกรรมการ 10 ครั้งๆละ 3,000 = 30,000 บาท

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย 

1.  ประชุมคณะกรรมการจํานวน  6  ครั้ง
2.  ประชุมคณะอนุกรรมการจํานวน  10  ครั้ง
3.  จัดทําเอกสารและรายงานการติดตามตรวจสอบประเมินงานมหาวิทยาลัย

งบรายจาย

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองกลาง
ผูเสนอโครงการ

(นางสมพร   พิริยะสุขถาวร)



1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการบริหารงานบริหารทั่วไป (กองกลาง)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    9,13,14,16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่    2.2,2.3,2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   5.3.1,5.3.2

งานบริหารทั่วไปเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบในการประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เปนศุนยรวมการบริหาร
และการบริการ  รับผิดชอบในดานงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชุมกรรมการผูบริหารมหาวิทยาลัย  งานประกันคุณภาพและงานบริหารทั่วไป
จึงจําเปนที่จะตองจัดหาวัสดุ  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานประจําตามภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไปเปนไปตามพันธกิจ  และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ

5.1 กิจกรรม    การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.2 กิจกรรม    จัดหาหนังสือพิมพ
5.3 กิจกรรม    จัดทําสมุดโทรศัพท
5.4 กิจกรรม    จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
5.5 กิจกรรม    จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

1108014103



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. 5,000      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 14,800     14,800    14,800    
2. 9,000      9,000      9,500      
3. 42,000    
4. 55,000     56,000    58,900    
5. 5,000      

                 78,800                      121,800                   88,200     

27,500                    

169,900                  

งบประมาณรวม

 จัดหาหนังสือพิมพ
 จัดทําสมุดโทรศัพท

44,400                     

288,800           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน 4

 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

 จัดทําสมุดโทรศัพท

42,000                     
27,500                     

169,900                   

รวม
 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

42,000                    

ชื่อกิจกรรม

288,800                        

 จัดหาหนังสือพิมพ

 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
5,000                     

121,800                      88,200                        78,800                          

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

รวม

 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                   

288,800                                                                                                    

288,800                      

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ

เงินรายได
44,400                    



9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 แนวทางการดําเนินงาน
1.  กําหนดตารางการประชุม
2.  ดําเนินการประชุมตามตาราง
3.  จัดทํารายงานการประชุม
4.  รวบรวมเอกสารรายงานการประชุมรวมเลมและจัดทํารายงานประจําป

คาใชสอย 21,000     คาอาหารวาง 35 คนๆละ 25บาทจํานวน  24  ครั้ง

คาวัสดุ 23,400     จางทําเอกสารรายงานการประชุมรวมเลมจํานวน  50 เลม
เลมละ  200  บาทและคาวัสดุในการประชุม 24 ครั้ง

9.2    กิจกรรม จัดหาหนังสือพิมพ
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  จัดซื้อหนังสือพิมพ
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

คาวัสดุ 27,500     คาหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส 1,200x10=12,000 บาท
คาหนังสืออื่นๆ  385x40=15,400 บาท

9.3    กิจกรรม จัดทําสมุดโทรศัพท
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  สํารวจขอมูลหมายเลขโทรศัพทของบุคลากรทั้งหมด
2.  ยกรางเอกสารหมายเลขโทรศัพท
3.  จางทําสมุดโทรศัพท

คาวัสดุ 42,000     จางทําสมุดโทรศัพท  700 เลมๆละ  60  บาท
เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน

งบรายจาย งบแผนดิน

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจายงบรายจาย



9.4    กิจกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรทุก 4 เดือน
2.  จัดซื้อวัสดุสํานักงานทุก 4 เดือน
3.  จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวทุก 4 เดือน

มาสเตอรเครื่องดิจิตอล 5x1,800  เปนเงิน  9,000  บาท
คาวัสดุงานบานงานครัว  50,000  บาท
คาวัสดุสํานักงาน  50,000  บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาหมึกดิจิตอล  10x900  เปนเงิน  9,000  บาท

คาหมึกพริ้นท  10x480  เปนเงิน  4,800  บาท

5,000                     

3............................................................................................................................................................

คาวัสดุ
รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

1.  จางทําคูมือปฏิบัติงาน

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน  50 เลมๆละ 100 บาท
เงินรายได

งบรายจาย
คาวัสดุ

คาหมึกถายเอกสาร  6x2,800  เปนเงิน  16,800  บาท
คาหมึกพริ้นท  10x850  เปนเงิน  8,500  บาท

รายละเอียดคาใชจายเงินรายได

คาหมึกถายเอกสาร  4x2,200  เปนเงิน  8,800  บาท

169,900                  
งบแผนดิน

(นางสาวสีนวล   ไทยานนท)

คาหมึกพริ้นท  5x2,600  เปนเงิน  13,000  บาท

ตําแหนง  หัวหนางานบริหารทั่วไป
ผูเสนอโครงการ

2............................................................................................................................................................

งบแผนดินงบรายจาย



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารคลังและทรัพยสิน (กองกลาง)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
( ü) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 8 และขอที่ 13
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ มาตรฐานที ่5 ดานการบริหารและการพัฒาสถาบัน

      งานบริหารคลังและทรัพยสินเปนหนวยงานสนับสนุนที่ทําหนาที่สนับสนุนงานบริหารและงานบริการประสานกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯเพื่อใหการดําเนินงาน มีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เปนไปตามวัตถุประสงค  มีประสิทธิภาพถูกตองตรวจสอบได  และใชงบประมาณไมเกินวงเงินงบประมาณ
ของหนวยงานที่ไดรับในแตละปไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติแตละรายการ  เพื่อใหการเบิกจายเงินถูกตองตรงตามกฎ  ระเบียบ  
ขอบังคับ จึงกําหนดใหใชหลักเกณฑการจายเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมุงเนนเรื่อง
ความถูกตอง  โปรงใสตรวจสอบได  ยึดหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร นําระบบการควบคุมภายในมาใชในการบริหารจัดการ

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหการบริหารงานของงานบริหารคลังและทรัพยสินเปนไปตามพันธกิจ

5.1 กิจกรรม
5.2 กิจกรรม
5.3 กิจกรรม
5.4 กิจกรรม
5.5 กิจกรรม
5.6 กิจกรรม
5.7 กิจกรรม

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
 บริการกําจัดแมลง (ปลวก)
 จัดหาวัสดุสํานักงาน

 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
 ถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา

 จัดหาคาวัสดุคอมพิวเตอร
 จัดหาแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

6108014104



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1  พัฒนาระบบบริหารและจัดการการเงินและงบประมาณ ใหสามารถนําทรัพยากรมาใชไดอยาง
เหมาะสม

2  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินและรายได

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 32,000.00    32,000.00    80,000.00    

2. 6,666.68      6,666.68     6,666.64     

3. 16,000.00    17,000.00    17,000.00    

4. 46,800.00    40,000.00    32,200.00    

5. 150,000.00  

6. 5,000.00     

7. 70,000.00    70,000.00    60,000.00    

                 171,466.68    -                165,666.68  -                350,866.64  

171,467                        

5,000                     
200,000                  

5,000                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

รวม

50,000                    
119,000                  
150,000                  

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 688,000           

144,000                  
เงินรายได

 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
( บาท)

                                   

20,000                    

 จัดหาวัสดุสํานักงาน

119,000                   

688,000                        

 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
 บริการกําจัดแมลง (ปลวก)

200,000                   

688,000                      

 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร
 จัดหาแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
 ถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา

รวม 165,667                      350,867                      

 ถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา

688,000                                                                                                    

150,000                   

 จัดหาวัสดุสํานักงาน
 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร

20,000                     

งบประมาณรวม

50,000                     

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

 จัดหาแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

144,000                   

5

3.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน 4
5

 บริการกําจัดแมลง (ปลวก)



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

    ใบเสร็จรับเงินของทุกประเภทเงิน (งปม. เงินรายได เฉพาะกิจ กองทุนตาง ๆ  และเงินอื่น ๆ)

    และเพื่อเบิกจายเงินใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 2554

ปฏิบัติงานวันละ 200 บาท จํานวน 8 คน
(5X10X200X8)   =  80,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

(12X1,666.67)    =   20,000  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

หมึกพิมพ EPSON LQ2090 (2เครื่องX10กลองX590)    =11,800

หมึกสําหรับเครื่องโทรสาร (1เครื่องX3กลองX1,900)       = 5,700

หมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร (1เครื่องX3กลองX4,700)  =14,100 

เงินรายได
50,000.00                วัสดุสํานักงาน   50,000 บาท

จัดหาวัสดุสํานักงาน 

1.ดําเนิการจัดซื้อวัสดุสํานักงานทุก 4 เดือน

คาวัสดุ 119,000                  หมึกพิมพ HP Laser Jet(12A)(3เครื่องX3กลองX2,600)=23,400

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาใชสอย 20,000.00                จางกําจัดปลวก 12 เดือน เดือนละ 1,666.66 บาท

คาวัสดุ

คาตอบแทน 144,000.00              -เดือน ต.ค.53-ก.ค.54 (5วันX10เดือน) 50 วันทําการ

                        =  64,000  บาท

บริการกําจัดแมลง (ปลวก)

1.ดําเนินการจางบริษัทจํากัดปลวก ซึ่งกําจัดเดือนละ 1 ครั้ง ณ หองเก็บเอกสารทางการเงิน

หมึกพิมพ HP Laser Jet(35A)(1เครื่องX2กลองX2,600) = 5,200

-เดือน ส.ค. - ก.ย. 54 (2 เดือนX20วัน.X200 บ.X8 คน)

งบรายจาย

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติทุกเดือน ต.ค.53-ก.ค.54 ปฏิบัติเดือนละ 5 วันทําการ เพื่อเก็บงบ(ฎีกา)  

2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติเดือน ส.ค.54-ก.ย.54 ปฏิบัติทุกวันทําการ เตรียมการปดปงบประมาณ

งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย

รายละเอียดคาใชจาย

หมึกพิมพ HP Laser Jet(36A)(2เครื่องX4กลองX2,700) =21,600

หมึกพิมพ HP Laser Jet(27A)(1เครื่องX2กลองX4,200)  = 8,400 

หมึกพิมพ HP Laser Jet(15A)(1เครื่องX3กลองX2,400)  = 7,200

หมึกพิมพ HP Laser Jet(49A)(2เครื่องX4กลองX2,700)  =21,600

จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร

เงินรายได
1.ดําเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรทุก 4 เดือน

งบรายจาย งบแผนดิน



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

(50X100) = 5,000 บาท

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

จัดหาแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

1.ดําเนินการสั่งพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินประจํางานบริหารคลังฯ ปละ 1 ครั้ง ประมาณเดือน ก.ค. หรือ ส.ค.

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาวัสดุ 150,000.00              สั่งพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

1.ดําเนินการสั่งพิมพ และเขาเลมคูมือปฏิบัติงานประมาณเดือน มิถุนายน-สิงหาคม

ผูเสนอโครงการ

(นางสาวทิพยวรรณ   ทองสัมฤทธ์ิ)
ตําแหนง  หัวหนางานบริหารคลังและทรัพยสิน

คาวัสดุ 5,000.00                 พิมพคูมือปฏิบัติงานจํานวน 50 เลม เลมละ 100 บาท

2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

รายจายอื่น 200,000.00              ถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา = 200,000 บาท

ถอนคืนคาลงทะเบียนนักศึกษา

1.ดําเนินการถอนคืนคาลงทะเบียนใหแกนักศึกษาที่ชําระเงินไวผิดพลาดภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค (กองกลาง)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    9,13,14,16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่    2.2,2.3,2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   5.3.1,5.3.2

งานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และสาธรณูปโภคเปนหนวยงานที่รับผิดชอบประสานงานกับหนวยงานภายในดานการจัดซื้อจัดจาง  
การซอมบํารุง  การออกแบบ การกอสราง การปรับปรุงภูมิทัศน การบํารุงรักษารถยนต การใชพาหนะ และการบริการดานตางๆ ฯลฯ  
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการจัดหาวัสด ุอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและครุภัณฑที่จําเปน  เพื่อใหการปฏิบัติงานประจําของ
งานบริหารพัสด ุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  มีประสิทธิภาพตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการงานบริหารพัสด ุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเปนไปตามพันธกิจ  และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ

5.1 กิจกรรม  ประชุมกรรมการตรวจการจางและกรรมการ e-Auction
5.2 กิจกรรม   จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
5.3 กิจกรรม   ถายเอกสารพิมพเขียวและแบบรูปรายการ
5.4 กิจกรรม   จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1108014105

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 60,000     50,000    32,000      
2. 30,000     40,000    30,000      
3. 20,000     15,000    13,700      
4. 5,000        
5.

                 110,000                    105,000                   80,700       

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 ประชุมกรรมการตรวจการจางและกรรมการ e-Auction

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

งบประมาณรวม

รวม

เงินรายได
142,000                   
100,000                   100,000                    

5,000                       

 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย

รวม

48,700                     
5,000                       

105,000                      80,700                          110,000                        

 ถายเอกสารพิมพเขียวและแบบรูปรายการ

ชื่อกิจกรรม T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 295,700           

 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
 ถายเอกสารพิมพเขียวและแบบรูปรายการ

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
 ประชุมกรรมการตรวจการจางและกรรมการ e-Auction

 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
41.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน

295,700                                                                                                      

295,700                        

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

48,700                     

                                   

142,000                    

295,700                        



9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม ประชุมกรรมการตรวจการจางและกรรมการ e-Auction

 แนวทางการดําเนินงาน
1.  ประชุมกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง
2.  ประชุมกรรมการ e-Auction
3............................................................................................................................................................

คาตอบแทน 142,000   คาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง 7x24x350=58,800 บาท
คาเบ้ียประชุมกรรมการ e-Auction 7x12x1,000=84,000บาท

9.2    กิจกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรทุก 4 เดือน
2.  จัดหาวัสดุสํานักงาน ทุก 4 เดือน
3............................................................................................................................................................

คาวัสดุ 100,000   หมึกพิมพ HP Laserjet1320 จํานวน 3x2,800=8,400 บาท
หมึกพิมพ HP LaserjetP1006 จํานวน 3x2,300=6,900 บาท
หมึกพิมพ HPColor Laserjet2600N จน.2x13,600=27,200 บ.
หมึกพิมพ HP DESKjet1280 จํานวน 2x5,200=10,400 บาท
หมึกพิมพ เครื่อง GFMIS จํานวน 2x3,200=6,400 บาท
คาวัสดุสํานักงาน  40,700  บาท

9.3    กิจกรรม ถายเอกสารพิมพขียวและแบบรูปรายการ
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  จางถายเอกสารพิมพเขียวและแบบรูปรายการทุก 4 เดือน
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

คาวัสดุ 48,700     คาจางถายเอกสารพิมพเขียวและแบบรูปรายการ
จํานวน  48,700  บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.5    กิจกรรม ...................................................................................................................................................
 แนวทางการดําเนินงาน

1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

5,000                       จัดทําคูมือปฏิบัติงาน  50 เลมๆละ 100 บาท
เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง  หัวหนางานบริหารพัสดุอาคารสถานที่ฯ
ผูเสนอโครงการ

(นางภควัน   จันทนเสว)ี

งบรายจาย งบแผนดิน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

คาวัสดุ

2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

1.  จางทําคูมือปฏิบัติงาน



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารงานบุคคล (กองกลาง) 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    9,13,14,16
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่    2.2,2.3,2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่   5.3.1,5.3.2

งานบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบสูงตอการเปนศูนยรวมการบริหารและการบริการดานงานบุคลากร  ประสานงาน
  กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในดานบริหารงานบุคคล  ทะเบียนประวัติ  งานวินัย  อุทธรณและรองทุกข  งานนิติการ  งานพัฒนา
และฝกอบรม  งานธุรการและสวัสดิการ  จึงจําเปนที่จะตองจัดหาวัสดุ  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
เพื่อใหงานประจําตามหนาที่ความรับผิดชอบของงานบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคลเปนไปตามพันธกิจ  และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ

5.1 กิจกรรม  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
5.2 กิจกรรม  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
5.3 กิจกรรม  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของฝายไฟฟา
5.4 กิจกรรม  จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
5.5 กิจกรรม  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

3.  หลักการและเหตุผล

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบ งป.2

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

6108014106



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5. 5,000      

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000     44,400    40,000    
2. 15,000     18,000    16,000    
3. 6,000      7,000      7,000      
4. 49,000     37,000    37,100    
5. 5,000      

                 110,000                    106,400                   105,100   

49,000                     

321,500                                                                                                    

321,500                      

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

20,000                     

321,500                        

321,500           

 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

                                   

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

ชื่อกิจกรรม
( บาท) เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

123,100                  

รวม

 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน

110,000                        

 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของฝายไฟฟา

รวม

124,400                    จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
49,000                    
20,000                    

4

งบประมาณรวม

 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย 123,100                   

 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของฝายไฟฟา

106,400                      105,100                      

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ

124,400                  

5,000                     



9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

 แนวทางการดําเนินงาน
1.  กําหนดตารางการประชุม
2.  ดําเนินการประชุมตามตาราง
3.  จัดทํารายงานการประชุม

คาตอบแทน 80,000     คาเบ้ียประชุม 10,000x8 = 80,000  บาท

คาใชสอย 44,400     คาพาหนะเหมาจาย 1,500x3x8 = 36,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 14x25x8 = 2,800  บาท
คาอาหารกลางวัน 14x50x8 = 5,600  บาท

9.2    กิจกรรม จัดประชุมกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  กําหนดตารางการประชุม
2.  ดําเนินการประชุมตามตาราง
3.  จัดทํารายงานการประชุม

คาตอบแทน 18,400     คาเบ้ียประชุม 2,300x8 = 18,400  บาท

คาใชสอย 30,600     คาพาหนะเหมาจาย 1,500x2x8 = 24,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 11x25x8 = 2,200  บาท
คาอาหารกลางวัน 11x50x8 = 4,400  บาท

9.3    กิจกรรม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของฝายไฟฟา
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของชางไฟฟาเปนประจําทุกวัน
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

คาตอบแทน 20,000     คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของชางไฟฟาจํานวน 1 คน
ปฏิบัติงานทุกวัน

เงินรายได

งบรายจาย งบแผนดิน

งบแผนดิน

เงินรายได

รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย



9.4    กิจกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําหนวย
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรทุก 4 เดือน
2.  จัดหาวัสดุสํานักงาน ทุก 4 เดือน
3............................................................................................................................................................

เครื่องพิมพ HP DESKjet F380
เครื่องพิมพ HPColor Laserjet2605.
เครื่องพิมพ Ricoh SC P2212sf
วัสดุสํานักงานและเครื่องหมายราชการและแถบเครื่องราชฯ

คาตูเอกสารจํานวน 3 ตูๆละ 4,000 บาท เงิน 12,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000                     

ตําแหนง  หัวหนางานบริหารงานบุคคล
ผูเสนอโครงการ

คาหมึกพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง 60,000 บ.

เปนเงิน  51,100 บาท

งบแผนดิน

(นางอารีย   เสริมทรัพย)

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

1.  จางทําคูมือปฏิบัติงาน
2............................................................................................................................................................

งบแผนดินงบรายจาย เงินรายได
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน  50 เลมๆละ 100 บาท

3............................................................................................................................................................

คาวัสดุ
รายละเอียดคาใชจาย

เครื่องพิมพ  HP Laserjet1020 
123,100                  คาวัสดุ

งบรายจาย รายละเอียดคาใชจายเงินรายได



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานการประชุมและการประชาสัมพันธ (กองกลาง)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ...12...................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ...7.1.................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ...5.1.................

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจและหนาที่กําหนดและกํากับนโยบายดูแลการบริการ  จัดการ
ใหเกิดปฏิบัติตามนโยบาย  และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล เปนสภาผูกํากับ
( Governing Board ) ที่มีพิทักษธรรมาภิบาล ( Good Governance ) เพื่อใหการบริการมหาวิทยาลัยอยูในครรลองของการบริหารและ
จัดการที่ด ี คามระบบคุณธรรม โปรงใส  และตรวจสอบได

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานบริหารใหมีความถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  และสอดคลองกับแนวนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อแสวงหาความรวมมือ  การใหการสนับสนุน  สงเสริมในการทําหนาที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษา
3. เพื่อรวบรวมสรุปรายงาน/มติการประชุมในรูปแบบของเอกสาร

5.1 กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.2 กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.3 กิจกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
5.4 กิจกรรม จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

1108014107



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 320,000   320,000  312,300  
2. 177,000   177,000  177,000  
3. 45,000     80,300    40,000    
4. 5,000      
5.

                 542,000                    577,300                   534,300   
542,000                        

 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

5,000                       

ชื่อกิจกรรม

 จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รวม

ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 4.5

 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
165,300                   

5,000                     
165,300                  

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

1,653,600                     1,653,600                                                      

531,000                   
 จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน

531,000                  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

952,300                   
 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 1,653,600        

แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

งบประมาณรวม

 จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 952,300                  

577,300                      534,300                      
1,653,600                                                                                                 



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

  นายกสภามหาวิทยาลัย 1คน*4,000*12ครั้ง = 48,000 บาท
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  13 คน*3,000*12ครั้ง = 468,000 
  ที่ปรึกษา  1คน*3,000*12ครั้ง = 36,000 บาท
  กรรมการผูบริหาร  4 คน*1,000*12ครั้ง  = 48,000 บาท
  ผูแทนอาจารย  4คน*1,000*12ครั้ง = 48,000 บาท
  ประธานสภาคณาจารย 1คน*1,000*12ครั้ง = 12,000 บาท
  เลขานุการ+ผูชวย  3คน*1,000*12ครั้ง  = 36,000 บาท

102,300    คาที่พักกรรมการฯ  2,000*12ครั้ง  = 24,000  บาท
 อาหารวางกรรมการ+เขารวม 45คน*25*12ครั้ง = 13,500 
 คาอาหารกลางวัน  45คน*120*12ครั้ง = 64,800 บาท

154,000    จางทํารายงานการประชุมฯ 50เลม*150*12ครั้ง = 90,000 
 จางทําสรุปผลงาน 200เลม*200บาท = 40,000 บาท
 จางทําระเบียบ+ขอบังคับ = 200เลม *120บาท = 24,000 

คาตอบแทน 696,000                  

คาใชสอย

คาวัสดุ

2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 1...ประชุมทุกวันจันทรที่ 3 ของเดือน รวม 12 ครั้ง/ป
.........................................................................................................................................................



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

420,000    ประธานกรรมการ     1คน*3,000บาท*12ครั้ง = 36,000 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 14คน*2,000*12ครั้ง = 336,000 
 นายก+ประธาน นศ.   2คน*500บาท*12ครั้ง = 12,000 
 เลขานุการ+ผูชวย   3คน*1,000บาท*12ครั้ง = 36,000 

52,200        คาอาหารวาง   30คน*25บาท*12ครั้ง = 9,000 บาท
   คาอาหารกลางวัน   30คน*120บาท*12ครั้ง = 43,200 บาท

58,800       คาจางทําเอกสารประชุม20เลม*120บาท*12ครั้ง = 28,800
  คาจางสรุปผลงาน 100เลม*150บาท  =  15,000  บาท 
  คาโล                                          = 15,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

วัสดุงานบานงานครัว  = 50,000 บาท
 วัสดุสํานักงาน   =  80,000 บาท
เครื่องปริ้นเตอร  ราคา 3,850  บาท

133,850                  

คาตอบแทน
งบรายจาย

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน

เครื่องปริ้นเตอร  ราคา 6,450 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร  ราคา 25,000 บาทคาครุภัณฑ 31,450                    

คาวัสดุ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

คาวัสดุ

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย

งบแผนดิน

3............................................................................................................................................................

1.  ซื้อวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุสํานักงาน ทุก 4 เดือน
2.  ซื้อเครื่องพริ้นเตอรประมาณเดือน มกราคม  2554

จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 1...ประชุมทุกวันจันทรที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง/ป
.........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

คาใชสอย



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

1.  จางทําคูมือปฏิบัติงานประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

คาวัสดุ 5,000                     จางทําคูมือปฏิบัติงาน  50 เลมๆละ 100บาท= 5,000 บาท
รายละเอียดคาใชจายงบแผนดินงบรายจาย เงินรายได

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(นางกอบกาญจน   ศิริธนาวงศ)
ตําแหนง  หัวหนางานการประชุมและประชาสัมพันธ

ผูเสนอโครงการ

................................................................................................................................................

1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ (กองกลาง)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(    ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(    ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(    ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
( √ ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ......................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

งานประชาสัมพันธเปนหัวใจของการบริหารหนวยงานหรือองคกร  เพราะเปนเครื่องมือในการสื่อสารที่จะเผยแพรความรู  

คือ หนวยผูสงหรืองานประชาสัมพันธไมมีเทคนิคกลวิธีใน การนําเสนอที่นาสนใจในหลากหลายรูปแบบไมสามารถเผยแพรขาวสาร
ไดอยางครอบคลุม และแจงขอมูลขาวสารลาชาไมทันตอเหตุการณ ขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญในการดําเนินงานขาดเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนางานใหกาวหนาและมีประสิทธิภาพ สวนผูรับสารประชา
สัมพันธ จะเปนปญหาในกรณีที่ขาดความสนใจ  ไมรับรู  ไมติดตาม  ไมเห็นถึงประโยชนของการรับสาร  หรือรับสารแลวแตไมสนใจ
ที่จะนําไปสูการปฏิบัติหรือดําเนินงานในสวนที ่เก่ียวของตอไป  จึงเปนปญหาสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานหรือการดําเนินกิจกรรม
ของหนวยงานไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  นอกจากน้ี  ในการที่หนวยงานน้ัน ๆ มีบุคลากรจํานวนมาก และกระจายไปยังศูนย    
ตาง ๆ ภายนอกหนวยงาน  ยิ่งทําใหการสื่อสารประชาสัมพันธตองดําเนินการอยางกวางขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

แนวทางที่จะชวยทําใหการประชาสัมพันธประสบผลสําเร็จ  จึงตองปรับรูปแบบและกระบวนการในการประชาสัมพันธใหม  
ทั้งในดานรูปแบบการประชาสัมพันธ  กลวิธีหรือกระบวนการ  เน้ือหาสาระและและชองทางที่จะสื่อสารอันจะมีผลทําใหเกิดความ
รวมมือรวมใจในการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและกาวไปสูความสําเร็จดียิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการประชาสัมพันธขาวสารไปยังบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางกวางขวางและทั่วถึง
2. 2 เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและการบริหารงานมหาวิทยาลัย
       ราชภัฏเพชรบุรีใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา
2.3 เพื่อเปนการเสริมความรูและสาระทางวิชาการใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
      เปนการบริการทางวิชาการแกบุคลากรและทองถิ่นในอีกชองทางหนึ่ง
2.4 เปนศูนยขอมูลภาพและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเปนแหลงฝกประสบการณดานงานประชาสัมพันธแกนักศึกษา
2.5 เปนการเสริมสรางความรูระบบนอกหองเรียนใหแกนักศึกษาและชุมชน  โดยใชระบบเครื่องมือสื่อสาร

ความเขาใจไปยังบุคลากรในหนวยงานและนอกหนวยงาน  ปญหาที่ประสบมากที่สุดในการประชาสัมพันธจะเปนไปใน 2 ทาง 

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1108014108



5.1 กิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบวารสารดอนขังใหญ
5.2 กิจกรรม ปรับปรุงสถานีวิทยุ (99.05 MHz)
5.3 กิจกรรม ผลิตรายการโทรทัศน (เคเบ้ิลทีวีเพชรบุรี)
5.4 กิจกรรม จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ
5.5 กิจกรรม จัดทําฐานขอมูลเครือขายสื่อและกิจกรรมแลกเปลี่ยน
5.6 กิจกรรม ดําเนินงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย
5.7 กิจกรรม ดําเนินงานพัฒนาฝายประชาสัมพันธ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.
4.
5. จัดทําฐานขอมูลเครือขายสื่อและกิจกรรมแลกเปลี่ยน 30,000     
6. ดําเนินงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย 100,000   
7. 50,000     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 360,000   360,000  360,000  
2. 35,000     
3. 6,000      6,000      8,000      
4. 40,000    
5. จัดทําฐานขอมูลเครือขายสื่อและกิจกรรมแลกเปลี่ยน 30,000    
6. ดําเนินงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย 30,000     30,000    40,000    
7. 15,000     15,000    20,000    

                 446,000                    451,000                   458,000   

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 1,355,000                                                        1,355,000                   

รวม 446,000                        

 ผลิตรายการโทรทัศน (เคเบ้ิลทีวีเพชรบุรี)
 จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ

458,000                      
1,355,000                                                                                                 

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ

4

100,000                  
50,000                    

 ดําเนินงานพัฒนาฝายประชาสัมพันธ

30,000                    

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

 ปรับปรุงรูปแบบวารสารดอนขังใหญ

451,000                      

 ปรับปรุงรูปแบบวารสารดอนขังใหญ
 ปรับปรุงสถานีวิทย ุ(99.05 MHz)

งบแผนดิน

 จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ

เงินรายได
ชื่อกิจกรรม

1,080,000               

35,000                     

1,080,000                 

งบประมาณรวม

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน

1,355,000        

( บาท)

40,000                    
 ผลิตรายการโทรทัศน (เคเบ้ิลทีวีเพชรบุรี) 20,000                     20,000                    
 ปรับปรุงสถานีวิทยุ (99.05 MHz)

40,000                     

35,000                    

 ดําเนินงานพัฒนาฝายประชาสัมพันธ

แหลงงบประมาณ



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

(90,000x12) =1,080,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

จํานวน 1 ชุด  ราคา 35,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ครั้งละ 2,000 บาทx10 ครั้ง = 20,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

เครือขายประชาสัมพันธ  รวมกับสื่อในทองถิ่น

จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ

1. จัดงานมวลชนสัมพันธ
2. จัดการบรรยายใหความรูแกเครือขายประชาสัมพันธ
3............................................................................................................................................................

จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ

40,000 บาท

คาวัสดุ 40,000                    
เงินรายไดงบรายจาย

คาวัสดุ 20,000                    คาจางตัดตอ (เดือนตุลาคม - กรกฎาคม) 

ผลิตรายการโทรทัศน (เคเบ้ิลทีวีเพชรบุรี)

1. ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน/ถายทํา/ตัดตอ
2............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 35,000                    เปลี่ยนแผงสงสัญญาณวิทยุ 

ปรับปรุงสถานีวิทยุ (99.05 MHz)

1. ดําเนินการเปลี่ยนแผงวิทยุใหม
2............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ 1,080,000                ดําเนินการจัดพิมพวารสาร  เดือนละ 90,000 บาท 

1. ดําเนินการในจัดพิมพวารสารดอนขังใหญ ประมาณเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
2............................................................................................................................................................

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ปรับปรุงรูปแบบวารสารดอนขังใหญ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจายงบแผนดิน



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000 บาท

9.6    กิจกรรม  
 แนวทางการดําเนินงาน

3.โครงการวิจัยเพื่อศึกษาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

100,000 บาท

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ตําแหนง   หัวหนางานประชาสัมพันธ

คาวัสดุ 50,000.00                วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

(นายเสรี   ถาวรเวช)

ดําเนินงานพัฒนาฝายประชาสัมพันธ

1. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
2............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2.พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยผานสื่อรายการโทรทัศน

คาจางจัดทําฐานขอมูล กิจกรรม

2.....................................................................................................................................................

คาวัสดุ
งบแผนดินงบรายจาย เงินรายได

1. พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัยผานสื่อสิ่งพิมพภายในและภายนอก

คาวัสดุ 100,000.00              ใหขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ และรายการโทรทัศน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย
30,000                    

จัดทําฐานขอมูลเครือขายสื่อและกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ดําเนินงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย

1. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลเครือขายประชาสัมพันธ



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารงานตรวจสอบภายใน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. 12ขอที่ .....12.................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. องคประกอบที่ 7 (7.4)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ...5...................

หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานสนับสนุในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเปนเครื่องมือของผูบริหารในการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อสรางความม่ันใจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหมีการสรางระบบงาน การบริหารงานโปรงใส และสงเสริม
ใหหนวยรับตรวจปรับปรุงการดําเนินงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่ด ีและเพิ่มพูนคุณคาใหกับหนวยรับตรวจและ
มหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. เพื่อดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.1 กิจกรรม.  ดําเนินงานบริหารงานตรวจสอบภายใน
5.2 กิจกรรม.  อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5.3 กิจกรรม 
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

3.  หลักการและเหตุผล

1108014109



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     75,000    50,000    
2. 45,000    
3.
4.
5.

                 50,000                      120,000                   50,000     

 ดําเนินงานบริหารงานตรวจสอบภายใน

รวม 220,000                        

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่อกิจกรรม

เงินรายได
175,000                  

3.5
4

 อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 220,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

ระดับความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง

 อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

50,000                        50,000                          120,000                      
220,000                                                                                                    

45,000                    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

175,000                    ดําเนินงานบริหารงานตรวจสอบภายใน

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน

220,000                      

รวม

                                   

45,000                     



9.1    กิจกรรม    
 แนวทางการดําเนินงาน

 เปนเงิน  75,000  บาท
คาซอมแซมครุภัณฑ(คอมพิวเตอร 2เครื่อง)  10,000  บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร  40,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,800       คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30คนๆละ 50 บ.x2 วัน=3000บ.

คาตอบแทนวิทยากร600บ.x8ชม.x2วันx2คน=19,200 บาท

3.ประเมินผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาตอบแทน

คาวัสดุสํานักงาน   50,000  บาท

 

2.ดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

อบรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน

1.วางแผน

คาใชสอย 85,000                    คชจ.เดินทางไปราชการ 2 คนๆละ 2,500 บาท 15 ครั้ง

คาวัสดุ

2..ดําเนินงาน

ดําเนินงานบริหารงานตรวจสอบภายใน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

18,000                    

90,000                    

19,200                    

ตําแหนง  หัวหนางานตรวจสอบภายใน
(นางกชพรรณ   ลัภโนปกรณ)

1.วางแผน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

คาใชสอย

คาวัสดุ

3.ประเมินผล

คาวัสดุในการอบรม   18,000  บาท

  คาอาหารกลางวัน 30คนๆละ 80 บ.x2 วัน =  4,800 บาท

ผูเสนอโครงการ



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารงานสภาคณาจารยและขาราชการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. 12ขอที่ .....12.................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. องคประกอบที่ 7
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ...5...................

สภาคณาจารยและขาราชการ มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาและขอแสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนาตออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและ
ขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัย และเรียกประชุมคณาจารย
และขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคทุกๆ ดานของมหาวิทยาลัย

5.1 กิจกรรม   ดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ
5.2 กิจกรรม   แขงขันกีฬาคณาจารยและขาราชการทั่วประเทศ
5.3 กิจกรรม   ศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการ
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

3.  หลักการและเหตุผล

6108014110

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     81,600    60,000    
2. 230,000  
3. 110,000  
4.
5.

                 50,000                      421,600                   60,000     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

191,600                  

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามพันธกิจไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพตลอดปงบประมาณ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในดานบริการและวิชาชีพ

 ศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการ

                                   

191,600                   

531,600                        

 ดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

 แขงขันกีฬาคณาจารยและขาราชการทั่วประเทศ

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

เงินรายได

110,000                  

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 531,600           

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 531,600                      

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

110,000                   
230,000                   

 ศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการ
230,000                  

 ดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ
 แขงขันกีฬาคณาจารยและขาราชการทั่วประเทศ

421,600                      60,000                        รวม 50,000                          
531,600                                                                                                    



9.1    กิจกรรม    
 แนวทางการดําเนินงาน

41,720     คาวัสดุในการอบรม  25,000  บาท
คาวัสดุสํานักงาน  16,720  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ผูเสนอโครงการ

(นางกชพรรณ   ลัภโนปกรณ)
ตําแหนง  กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ

1.วางแผน
2..ดําเนินงาน
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาตอบแทน 57,600                    คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้งๆละ (1,200x8x2) = 57,600 บ.
คาใชสอย 92,280                    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (100x50x2x3) = 30,000 บาท

แขงขันกีฬาคณาจารยและขาราชการทั่วประเทศ

1.วางแผน
2.ดําเนินงาน
3.ประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
ใชสอย 230,000                  คาใชจายในงานกีฬา จํานวน 230,000

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการ

1.วางแผน
2.ดําเนินงาน
3.ประเมินผล

คาพาหนะ 24,150 บาท

คาวัสดุ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ(210x17x4) = 14,280 บ.
คาอาหารกลางวัน (100x80x2x3) = 48,000 บาท

คาที่พัก 1,000x17x4 = 68,000 บาท
คาใชสอย 110,000                  เบ้ียเลี้ยง 210x17x5 = 17,850 บาท
งบรายจาย



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาวิทยาเขตโปงสลอด 1108014111
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 4.2.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.2,2.4, 3.3

ตามที่ไดมีการกอตั้งวิทยาเขตโปงสลอดมาตั้งแตป  พ.ศ. 2538    ไดมีการดําเนินโครงการตาง ๆ    มาตามลําดับ    โดยโครงการที่สําคัญ 
ที่มีการดําเนินการใชวง 4 ปที่ผานมา ไดแกโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา ไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โครงการปลูกตาลเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  84 พรรษา    ไดรับทุนสนับสนุนการปลูกจากธนาคารออมสินภาค  4  สมุทรสาคร   โครงการปลูกพืชอาหารลิง
เพื่อแกไขปญหาลิงเขาหลวง เขาวัง แบบบูรณาการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรีในการปลูกและดูแลรักษาในปแรก (ป 2552)
หลังจากนั้นตองดูแลรักษาพรอมสงผลผลิตใหพิพิธภัณฑสถานพระนครคีรี นอกจากนี้ยังมีอาคารสํานักงานและบริเวณโดยรอบที่ตองดูแลรักษา
เพื่อใชเปนสถานที่จัดประชุม    การจัดอบรมทางวิชาการ รวมทั้งบริเวณเขื่อนเก็บน้ํา   บริเวณถนนภายในวิทยาเขต  ฯลฯ ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2550
ไดใชงบประมาณจากโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ   ในการดูแลรักษาเปนสวนใหญ   แตงบประมาณของโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
ตองใชในการดูแลรักษาปา เริ่มเหลือนอยลงอาจไมเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมของโครงการไดแกการปลูกปาทดแทน สวนสมุนไพร ฝายชะลอน้ํา
แปลงปาลมน้ํามัน สบูดํา ไมมงคล 76 จังหวัด   ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ   ในวิทยาเขตโปงสลอดมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรที่ทาง
มหาวิทยาลัยจะไดจัดสรรงบประมาณสําหรับใชในกิจกรรมดังกลาวตอไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาอาคารและสถานที่ใหเหมาะสมในการจัดประชุมและฝกอบรมตาง ๆ
2. เพื่อพัฒนาและใชประโยชนจากพื้นที่ในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
3. เพื่อทํานุบํารุงรักษาศึกษาวิจัยเรื่องตาล
4. เพื่อฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมและอนุรักษทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

5.1 กิจกรรม ดูแลรักษาพัฒนาอาคารและสถานที่วิทยาเขตโปงสลอด
5.2 กิจกรรม ใหบริการพื้นที่ในการวิจัยและการเรียนการสอน
5.3 กิจกรรม บํารุงรักษาแปลงปลูกพืชอาหารลิง และเก็บผลผลิตสงจังหวัด
5.4 กิจกรรม บํารุงรักษาและศึกษาวิจัยเรื่องตาล
5.5 กิจกรรม สนับสนุนโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3. จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค รายวิชา ที่มาใชพ้ืนที่วิทยาเขตโปงสลอด

4. อัตรารอดตายของตาลที่ปลูก

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3.
4. 15,000     15,000         
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1.  - 40,000      - 20,000     - 5,000           
2.  - 20,000      - 30,000     - 20,000         
3.  - 20,000      - 10,000     - 5,000           
4. 5,000      5,000      5,000           
4.  -  -  -  -  - 15,000         

                 85,000                      65,000                           50,000           

รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

200,000                                   

50,000                                     

 สนับสนุนโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ

 ใหบริการพื้นที่ในการวิจัยและการเรียนการสอน
 บํารุงรักษาแปลงปลูกพืชอาหารลิงและเก็บผบผลิตสง
จังหวัด บํารุงรักษา และศึกษาวิจัยเรื่องตาล

65,000                     

รวม 85,000                          

 บํารุงรักษาและศึกษาวิจัยเรื่องตาล

200,000                                                                                                                 

 สนับสนุนโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 15,000                     15,000                              

65,000                        

70,000                              70,000                      ใหบริการพื้นที่ในการวิจัยและการเรียนการสอน

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 200,000           

( บาท)
งบประมาณรวม

เงินรายได
 ดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่วิทยาเขตฯ

10 ครั้ง/กลุม
     (นอกจากมาประชุมหรือฝกอยรมในขอ 1)

 บํารุงรักษาแปลงปลูกพืชอาหารลิงและเก็บผลผลิตสง
จังหวัด

35,000                     

ชื่อกิจกรรม
แหลงงบประมาณ

คาเปาหมาย

5 เรื่อง / รายวิชา
ระดับดี

1. จํานวนครั้งของการใชสถานที่ในการจัดประชุมและฝกอบรม
2. ความสะอาดของอาคารและภูมิทัศนของอาคาร

6 ครั้ง

รอยละ 80

5. จํานวนครั้งหรือจํานวนกลุมบุคคลที่มาศึกษาดูงานหรือรวมกิจกรรมในโครงการของวิทยาเขต 

200,000                        

65,000                              

35,000                              

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                   

งบแผนดิน

 ดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่วิทยาเขตฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4. จางคนงานนดูแลรักษาบริเวณรอบอาคารและถนนภายในหรือแนวรั้วตางๆ 

25,050      
10,000     

15,050     

ครุภัณฑ
39,950     1. เครื่องกรองน้ําพรอมการติดตั้ง 1 เครื่อง 30,000 บาท

2. เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 1 เครื่อง 9,950 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

70,000     1. วัสดุวิทยาศาสตร เกษตร กอสราง เชื้อเพลิง 50,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000     

20,000     

3. ประเมินการดําเนินงานและรายงานผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 คาวัสดุเกษตรกอสราง น้ํามันเชื้อเพลิง (ทํารั่ว ซื้อพันธุพืช ปุย )ฯลฯ 
20,000 บาท

35,000                    

 - คาวัสดุ

1. วางแผนการดูแลรักษา
2. ดําเนินกิจกรรมดูแลรักษาและเก็บผลผลิตสงจังหวัด

บํารุงรักษาแปลงปลูกพืชอาหารลิงและเก็บผลผลิตสงจังหวัด

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 70,000                    

 - คาใชสอย
งบดําเนินงาน

 - คาวัสดุ

งบลงทุน
 - คาครุภัณฑ

ใหบริการพื้นที่ในการวิจัยและการเรียนการสอน

งบดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่วิทยาเขตฯ

1. ปรับปรุงระบบน้ําใชในอาคาร
2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กอสราง เกษตร ฯลฯ เพื่อใชในการซอมแซมและปรับปรุงสํานักงาน
3. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญาไวใชดูแลบริเวณรอบอาคาร

 - คาวัสดุ

2. ดําเนินการตามแผน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

 1. คาจางแรงงานงานเพิ่มเติมในการดูแลรักษาบริเวณรอบอาคาร / 
ถนน / แนวรั้วตาง ๆ 50 แรง ๆ ละ 200 บาท รวม 10,000 บาท

39,950                        

3. ประเมินผลการดําเนินการตามแผนและรายงานผล

 - คาใชสอย คาจางกําจัดวัชพืช ใหน้ํา ใหปุย 15,000 บาท

2. คาจางดูแลรักษาเก็บขอมูล 20,000 บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน กอสราง เกษตร ฯลฯ 15,050 บาท

1. วางแผนเลือกเรื่องวิจัยและงานสนอที่ใชพื้นที่ในวิทยาเขตฯ



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000     1. คาจางกําจัดวัชพืช 15,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. คาอาหาร เครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 50 บาท 5,000 บาท

10,000     วัสดุเกษตร กอสราง เชื้อเพลิง 10,000 บาท - คาวัสดุ

(ผูชวยศาสตราจารยอุบล  สมทรง)
ตําแหนง  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน
 - คาใชสอย

2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผลการดําเนินงานและรายงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สนับสนุนโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ

1. วางแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับใหนักศึกษา นักเรียน ประชาชน เขารวมกิจกรรมของโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 

 - คาใชสอย

3. ประเมินผลการดําเนินงานและรายงาน

งบดําเนินงาน

5,000                     

รายละเอียดคาใชจาย

บํารุงรักษาและศึกษาวิจัยเรื่องตาล

1. สํารวจแปลงเปนระยะ
2. จัดจางแรงงานกําจัดวัชพืชเพิ่มเติท

งบแผนดินงบรายจาย เงินรายได



1. ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 1108014112
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 

    ดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของสถานที่ราชการตางๆในพื้นที่ใหเปนพื้นที่สะอาดและสีเขียว(Green & Clean)   
ซึ่งเปนการสรางความประทับใจแกบุคลากร  นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงที่เขามาติดตอราชการ  เปนการประชาสัมพันธหนวยงาน
และสรวงบรรยากาศและภาพลักษณที่ทําใหเกิดความประทับใจแกผูมาพบเห็นสถานที่ใหเปนที่นาอยูอาศัยและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

4. วัตถุประสงค
เพื่อปรุงปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย  ใหมีความสวยงาม  สะอาด  สดชื่น  ไดรับความพึงพอใจจากนักศึกษา

คณาจารย  และผูรับบริการทั่วไป

5.1 กิจกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารวิทยาภิรมย
5.2 กิจกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและทางเขามหาวิทยาลัย
5.3 กิจกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคารเพชรน้ําหนึ่ง
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม............................................................................................................................................................

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 600,000   
2. 100,000   714,000  
3. 200,000   200,000  
4.
5.

                 900,000                    914,000                                               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 1,814,000        

914,000                                                                      
1,814,000                                                                                                              

รวม 900,000                        

 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคารเพชรน้ําหนึ่ง

1,814,000                                                        

 ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและทางเขามหาวิทยาลัย

1,814,000                                

 ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารวิทยาภิรมย

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

รวม

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

814,000                             
 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคารเพชรน้ําหนึ่ง 400,000                   400,000                             

3
2. ความสะอาดของอาคารและภูมิทัศนของอาคาร ระดับดี

 ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารวิทยาภิรมย 600,000                   600,000                             
 ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและทางเขามหาวิทยาลัย 814,000                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศน



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตนไมดอก  ไมเลื้อย  ไมคลุมดิน
คาแรงงาน

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตนไมดอก  ไมเลื้อย  ไมคลุมดิน
คาแรงงาน

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตนไมดอก  ไมเลื้อย  ไมคลุมดิน
คาแรงงาน

คาตนไมยืนตน

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคารเพชรน้ําหนึ่ง

ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและทางเขามหาวิทยาลัย

งบรายจาย รายละเอียดคาใชจายเงินรายได

(ถัวทุกรายการ)

 

รายละเอียดคาใชจาย
รายจายอื่น

ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง  ผูชวยอธิการบดี

(ถัวทุกรายการ)

2.   จัดหาวัสดุตกแตงสวน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(  นายสุรชัย  ทรัพยเพิ่ม )

3.   จางปรับปรุง ตกแตง  ปรับปรุงภูมิทัศน

รายจายอื่น 400,000                  

1.   รื้อถอนและปรับแตงสภาพบริเวณทั่วไป

1.   รื้อถอนและปรับแตงสภาพบริเวณทั่วไป
2.   จัดหาวัสดุตกแตงสวน
3.   จางปรับปรุง ตกแตง  ปรับปรุงภูมิทัศน

งบแผนดิน

(ถัวทุกรายการ)

คาตนไมยืนตนรายจายอื่น 814,000                  

1.   รื้อถอนและปรับแตงสภาพบริเวณทั่วไป
2.   จัดหาวัสดุตกแตงสวน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารวิทยาภิรมย

คาตนไมยืนตน

3.   จางปรับปรุง ตกแตง  ปรับปรุงภูมิทัศน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

600,000                  



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองตัดหญา 1 เคร่ือง 9,960           9,960            - เปนเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายเหว่ียง  - ใชสําหรับตัดหญาท่ีวิทยาเขตโปงสลอด
 - กําลังเคร่ือยนต 2 แรงมา ซ่ึงของเดิมชํารุดตองซอมแซมและมีแนวโนม
 - เปนเคร่ืองแบบ 2 จังหวะ ใชงานไมได
 - ใชสวิทซมือ

2 เคร่ืองกรองนํ้า 1 เคร่ือง 30,000         30,000           - ACTIVATED  CARBON  สามารถกรองกล่ิน
คลอรีน  กล่ินสี  ตะกอน  และสนิมเหล็ก

 - ใชกรองนํ้าสําหรับใชในอาคารสํานักงานวิทยา
เขตโปงสลอดซ่ึงเดิมสูบจากสระนํ้า

 - CATION  RESIN  สามารถกรองตะกอน  
หินปูนตลอดจนสสารตาง ๆ ท่ีปนมากับนํ้า  ซ่ึง
ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา

หลังอาคารแลวมาพักในถังพักแลวจายไปตาม
อาคารโดยไมมีการกรอง นํ้าท่ีไดจึงยังขุนไม
เหมาะสมในการใชและทําใหสุขภัณฑเปน

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครภุัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา เหมาะสมในการใชและทําใหสุขภัณฑเปน

 - สภาพนํ้าท่ีใชนํ้าบาดาล  และนํ้าประปา คราบสกปรกลางไมออก
การบํารุงรักษาเคร่ือง  สะดวกในการทําความ
สะอาดเพราะใชระบบ  BACK  WASH  

39,960            

ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(ผูชวยศาสตราจารยอุบล  สมทรง)
คณบดีคณะเทคโนโลยรการเเกษตร

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินท่ีเสนอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รวมเปนเงินทั้งส้ิน



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 เคร่ืองปร้ินเตอร EPSON T30 1 เคร่ือง 6,450           6,450           สามารถพิมพได  24 หนาตอนาที   เน่ืองจากของเดิมท่ีใชมีปญหาตองซอมปลอย
คร้ัง  จึงทําใหตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 25,000.00     25,000.00      มีหนวยความจํากลาง CPU  มีแผงวงจรหลัก เน่ืองจากของเดิมท่ีใชในการทํางานมีปญหา 
มีสวนควบคุมการแสดงผล มีหนวยความจํา ในการใชงานลาชา  และเกิดปญหาในการ
หลัก มีหนวยจัดเก็บขอมูล มี DVD -Rw มีชอง ทํางานบอยคร้ัง 
เช่ือมตอระบบเครือขาย จอภาพแบบ LCD

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน

31,450            

ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(นางกอบกาญจน  ศิริธนาวงศ)
หัวหนางานการประชุมและการประชาสัมพันธ

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินท่ีเสนอขอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รวมเปนเงินทั้งส้ิน



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

กองนโยบายและแผน และงบกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(.............................................................) (.............................................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************



3. วิสัยทัศน
เปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ เปนคลังปญญาของทองถิ่น และมีความม่ันคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สืบสานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําร ิพัฒนาทองถิ่นรวมกับชุมชน และสงเสริมสืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1...............................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา .....................................................

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ ...............................................................

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู ...............................................................
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม ...............................................................
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต ...............................................................
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย ...............................................................
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน ...............................................................
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน ยุทธศาสตรท่ี 2...............................

    รูปแบบที่หลากหลาย .....................................................
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรท่ี 1...............................
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ .....................................................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย ...............................................................
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ ...............................................................

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย ...............................................................
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง ...............................................................
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ ...............................................................
    การแขงขันของประเทศ ...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 2...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

แผนบริหารราชการแผนดิน

ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ัน
   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรท่ี 1...............................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี .....................................................

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ทองถิ่น ...............................................................

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ...............................................................
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ...............................................................
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ ...............................................................
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ ...............................................................
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ...............................................................
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได ยุทธศาสตรท่ี 2...............................

    อยางยั่งยืน และเผยแพรสูสากล .....................................................
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น ...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากขึ้น

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   คานิยมที่ดีงาม
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา

ยุทธศาสตรหนวยงาน

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 1...............................
บริหารจัดการท่ีดี .....................................................
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม ...............................................................
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ...............................................................
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได ...............................................................
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน ...............................................................
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 2...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน

   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1. ...................................................................
   การศึกษา 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1. ...................................................................
   บัณฑิตที่พึงประสงค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1. ...................................................................
   งานสรางสรรค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 1. ...................................................................
   สายสนับสนุน 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. พัฒนางานนโยบายและยุทธศาสตร 851,400                                                                               650,000        650,000                          111,400                         90,000                           201,400            
ดําเนินงานบริหารท่ัวไป 111,400                       111,400      111,400          
ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 30,000                        30,000        30,000           
สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 30,000                        30,000        30,000           
สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอการใหบริการ
ของมหาวิทยาลัย

30,000                        30,000        30,000           

จัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. 2555 100,000        100,000      100,000                         
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 50,000         50,000        50,000                          
จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 60,000         60,000        60,000                          
จัดทํารายงานประจําป 2553 120,000        120,000      120,000                         
จําทํารายงานผลปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554

100,000        100,000      100,000                         

ติดตามการใชจายงบประมาณ 30,000         30,000        30,000                          
ประเมินผลการดําเนินงานป 2554 30,000         30,000        30,000                          
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการป 2555 160,000        160,000      160,000                         

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบาย
และแผน

42,000                                                                                                                                       42,000                                                             42,000              

จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

42,000                        42,000        42,000           

งบแผนดิน
งบรายจาย

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย
เงินรายได

ช่ืองาน / โครงการ



รวม
งบประมาณ

ท้ังสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

3. บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 410,298,000  73,728,700   37,683,900   147,599,900  30,530,600                    289,543,100  27,264,900   78,927,800                                     14,562,200   120,754,900     
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 59,542,400                   26,561,500  29,721,300  3,259,600    59,542,400      
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกลาง
มหาวิทยาลัย

960,900                       960,900      960,900          

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร

101,008,900  31,211,100  16,829,800  40,880,000    12,088,000  101,008,900                   

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตร

188,534,200  42,517,600  20,854,100  106,719,900  18,442,600  188,534,200                   

สํารองฉุกเฉินส่ังจายตามนโยบายอธิการบดี 9,529,900                    9,529,900    9,529,900       
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. 30,789,400                   703,400      29,680,100  405,900      30,789,400      
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา

19,932,300                   19,526,400  405,900      19,932,300      

411,191,400  73,728,700   37,683,900   147,599,900  30,530,600   650,000        290,193,100  27,264,900   79,081,200                    90,000          14,562,200   120,998,300     รวม



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. พัฒนางานนโยบายและยุทธศาสตร 851,400           260,000           80,600          340,600           195,000           60,400          255,400           195,000        60,400          255,400            
ดําเนินงานบริหารท่ัวไป 111,400                         44,600         44,600                          33,400         33,400                        33,400         33,400           
ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 30,000                          12,000         12,000                          9,000          9,000                          9,000          9,000             
สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 30,000                          12,000         12,000                          9,000          9,000                          9,000          9,000             
สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอการใหบริการ
ของมหาวิทยาลัย

30,000                          12,000         12,000                          9,000          9,000                          9,000          9,000             

จัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. 2555 100,000         40,000                        40,000          30,000                        30,000          30,000                       30,000           
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 50,000          20,000                        20,000          15,000                        15,000          15,000                       15,000           
จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 60,000          24,000                        24,000          18,000                        18,000          18,000                       18,000           
จัดทํารายงานประจําป 2553 120,000         48,000                        48,000          36,000                        36,000          36,000                       36,000           
จําทํารายงานผลปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554

100,000         40,000                        40,000          30,000                        30,000          30,000                       30,000           

ติดตามการใชจายงบประมาณ 30,000          12,000                        12,000          9,000                          9,000            9,000                        9,000             
ประเมินผลการดําเนินงานป 2554 30,000          12,000                        12,000          9,000                          9,000            9,000                        9,000             
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการป 2555 160,000         64,000                        64,000          48,000                        48,000          48,000                       48,000           

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ช่ืองาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและ
แผน

42,000                                 14,000          14,000                                 14,000          14,000                              14,000          14,000              

จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน

42,000          14,000         14,000          14,000         14,000          14,000         14,000           

3. บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 410,298,000    115,817,500    48,302,500   164,120,000    86,862,800      36,226,200   123,089,000    86,862,800   36,226,200   123,089,000     
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 59,542,400     23,817,000   23,817,000     17,862,700   17,862,700     17,862,700   17,862,700      
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกลาง
มหาวิทยาลัย

960,900         384,500       384,500         288,200       288,200         288,200       288,200          

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร

101,008,900   40,403,700     40,403,700     30,302,600     30,302,600     30,302,600   30,302,600      

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตร

188,534,200   75,413,800     75,413,800     56,560,200     56,560,200     56,560,200   56,560,200      

สํารองฉุกเฉินส่ังจายตามนโยบายอธิการบดี 9,529,900      3,812,100    3,812,100      2,858,900    2,858,900      2,858,900    2,858,900       
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. 30,789,400     12,315,800   12,315,800     9,236,800    9,236,800      9,236,800    9,236,800       
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา

19,932,300     7,973,100    7,973,100      5,979,600    5,979,600      5,979,600    5,979,600       

411,191,400    116,077,500    48,397,100   164,474,600    87,057,800      36,300,600   123,358,400    87,057,800   36,300,600   123,358,400     รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
กองนโยบายและแผน 650,000          243,400          
1. พัฒนางานนโยบายและยุทธศาสตร บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. การบริหารและสนับสนุน

การจัดการศึกษา
1) ดําเนินงานบริหารทั่วไป 1-1-0802-41-01 111,400        
2) ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 1-1-0802-41-02 30,000          
3) สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 1-1-0802-41-03 30,000          
4) สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย

1-1-0802-41-04 30,000          

5) จัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. 2555 2-1-0802-41-05 100,000        
6) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 2-1-0802-41-06 50,000          

7) จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 2-1-0802-41-07 60,000          

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม

7) จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 2-1-0802-41-07 60,000          
8) จัดทํารายงานประจําป 2553 2-1-0802-41-08 120,000        
9) จําทํารายงานผลปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

2-1-0802-41-09 100,000        

10) ติดตามการใชจายงบประมาณ 2-1-0802-41-10 30,000          
11) ประเมินผลการดําเนินงานป 2554 2-1-0802-41-11 30,000          
12) ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการป 
2555

2-1-0802-41-12 160,000        

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3) จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

1-1-0802-42-13 42,000          



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม

งบกลางมหาวิทยาลัย 289,543,100   120,754,900   
1. บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/หนวยงาน บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. การบริหารและสนับสนุนการจัด

การศึกษา
1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 1-1-1201-43-01 59,542,400    
2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
กลางมหาวิทยาลัย

1-1-1201-43-02 960,900        

3) สํารองฉุกเฉินส่ังจายตามนโยบาย
อธิการบดี

3-1-1201-43-05 9,529,900      

4) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาค กศ.บป.

3-1-1201-43-06 30,789,400    

5) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา

6-1-1201-43-07 19,932,300    

2. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1) บริหารและสนับสนุนการจัด 2-1-1201-43-03 101,008,900  1) บริหารและสนับสนุนการจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตร

2-1-1201-43-03 101,008,900  

3. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1) บริหารและสนับสนุนการจัด
การศึกษาดานสังคมศาสตร

2-1-1201-43-04 188,534,200  



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานนโยบายและยุทธศาสตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ...1.1..................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ...5.2..................

งานนโยบายและยุทธศาสตร เปนงานที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  ดําเนินงานดานนโยบายและแผน
ตองมีความพรอมและทันเหตุการณ ทั้งดานการติดตามผลการดําเนินงาน ดานขอมูลสานสนเทศตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการวางแผน
และการกํากับใหเปนไปตามแผนตอไป

4. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนางานดานนโยบายและยุทธศาสตรใหสามารถกําหนดทิศทางและการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน

อยางมีประสิทธิภาพ

5.1 กิจกรรม ดําเนินงานบริหารทั่วไป
5.2 กิจกรรม ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
5.3 กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
5.4 กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย
5.5 กิจกรรม จัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. 2555
5.6 กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554
5.7 กิจกรรม จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554
5.8 กิจกรรม จัดทํารายงานประจําป 2553
5.9 กิจกรรม จําทํารายงานผลปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
5.10 กิจกรรม ติดตามการใชจายงบประมาณ
5.11 กิจกรรม ประเมินผลการดําเนินงานป 2554
5.12 กิจกรรม ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการป 2555

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนแผนที่ไดรับการจัดทําและทบทวน
2. จํานวนรายงานผลการติดตามการดําเนินตามแผน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตามนโยบายและแผน

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1. รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตามนโยบายและแผนภายในระยะเวลาที่กําหนด

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. ดําเนินงานบริหารทั่วไป 111,400   
2. ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 30,000     
3. สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 30,000     
4. 30,000     

5. จัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. 2555 100,000   
6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 50,000     
7. จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 60,000     
8. จัดทํารายงานประจําป 2553 120,000   
9. 100,000   

10. ติดตามการใชจายงบประมาณ 30,000     
11. ประเมินผลการดําเนินงานป 2554 30,000     
12. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการป 2555 160,000   

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. ดําเนินงานบริหารทั่วไป 44,600        33,400        33,400        
2. ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 12,000        9,000         9,000         
3. สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 12,000        9,000         9,000         
4. สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 12,000        9,000         9,000         

                                

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

                                

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

111,400                      

ชื่อกิจกรรม T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

30,000                       

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ

งบประมาณรวม

851,400.00                

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

คาเปาหมาย

4

เงินรายได

201,400                      

4

75

100

851,400                        

30,000                       

650,000                        

60,000                       
120,000                      
100,000                      

30,000                       
30,000                       

100,000                      
50,000                       

30,000                       
160,000                      

 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย

 จําทํารายงานผลปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
5. จัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. 2555 40,000         30,000          30,000        
6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 20,000         15,000          15,000        
7. จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 24,000         18,000          18,000        
8. จัดทํารายงานประจําป 2553 48,000         36,000          36,000        
9. จําทํารายงานผลปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 40,000         30,000          30,000        

10. ติดตามการใชจายงบประมาณ 12,000         9,000            9,000         
11. ประเมินผลการดําเนินงานป 2554 12,000         9,000            9,000         
12. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการป 2555 64,000         48,000          48,000        

260,000          80,600           195,000           60,400          195,000        60,400          

9.1    กิจกรรม ดําเนินงานบริหารทั่วไป 111,400     รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
2. สงบุคลากรเขารวมประชุมในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
3. จัดหาวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร และวัสดุงานบานงานครัว

งบดําเนินงาน คาตอบแทน
 - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
8 คน x 30 วัน x วันละ 200 บาท เปนเงิน 48,000 บาท
คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยงที่พักและพาหนะ 8 คน ๆ ละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน  20,000 บาท
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร  17,400 บาท
 - คาวัสดุงานบานงานครัว 10,000 บาท

งบแผนดิน

1-1-0802-41-01
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รวม

เงินรายได
48,000                    

16,000                    

งบรายจาย รายละเอียดคาใชจาย

255,400

47,400                    

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

255,400340,600
851,400

ชื่อกิจกรรม



9.2    กิจกรรม ติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 30,000       รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดทําแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา 4. ประมวลผล
2. แจกแบบสํารวจ 5. จัดทํารายงานฉบับยอ และฉบับสมบูรณ
3. บันทึกผลผาน Internet 6. รายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

งบเงินอุดหนุน 30,000     เงินอุดหนุน
 - อุดหนุนคาใชจายในการติดตาม 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 1 เรื่อง
เปนเงิน 30,000 บาท

9.3    กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต -             รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดทําแบบสํารวจ 4. จดทํารายงาน
2. แจกแบบสํารวจใหนายจาง/ผูใชบัณฑิต 5. รายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ประมวลผลขอมูล

งบเงินอุดหนุน 30,000     เงินอุดหนุน
 - อุดหนุนคาใชจายในการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตบัณฑิต 1 เรื่อง
เปนเงิน 30,000 บาท

9.4    กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดทํา/ทบทวนแบบสํารวจ 4. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
2. จัดเก็บขอมูลตามที่กําหนดไว 5. รายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ประมวลผลขอมูล/วิเคราะหขอมูล

งบเงินอุดหนุน 30,000     เงินอุดหนุน
 - อุดหนุนคาใชจายในการสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอบริการของ
มหาวิทยาลัย1 เรื่อง เปนเงิน 30,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1-1-0802-41-02

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1-1-0802-41-03

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1-1-0802-41-04



9.5    กิจกรรม จัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. 2555 รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดทําประมาณการรายจายขั้นต่ํา 5. ทบทวนคําของบประมาณ
2. ประสานการจัดทํางบประมาณกับสํานักงบประมาณ 6. เสนอคําขอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
3. สํารวจความตองการ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 7. ชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการฯ
4. จัดทําคําของบประมาณ

งบรายจายอื่น คาตอบแทน
 - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยงที่พักและพาหนะ 20,000 บาท
 - คาใชจายในการจัดประชุม 30,000 บาท
 - คาจางพิมพเอกสาร 10,000 บาท
คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท

9.6    กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการในปที่ผานมา 3. แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จัดทําคูมือการจัดทําแผน 4. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบรายจายอื่น คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยงที่พักและพาหนะ 8 คน ๆ ละ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน 14,000 บาท
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

50,000                    

2-1-0802-41-05

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2-1-0802-41-06

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

100,000                  



9.7    กิจกรรม จัดทําสารสนเทศ ปการศึกษา 2554 รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. สํารวจขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ 4. สงโรงพิมพ
2. วิเคราะห/สังเคราะหขอมูล 5. แจกจายใหกับหนวยงานตาง ๆ
3. จัดทํารูปเลม/ออกแบบ

งบรายจายอื่น คาวัสดุ
 - คาจางพิมพเอกสารรายงานประจําป
จํานวน 500 เลม ๆ ละ 120 บาท
เปนเงิน 60,000 บาท

9.8    กิจกรรม จัดทํารายงานประจําป 2553 รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. รายงานขอมูลจากหนวยงานตางๆ 4. สงโรงพิมพ
2. วิเคราะห/สังเคราะหขอมูล 5. แจกจายใหกับหนวยงานตาง ๆ
3. ออแบบรูปเลม

งบรายจายอื่น คาวัสดุ
 - คาจางพิมพเอกสารรายงานประจําป
จํานวน 500 เลม ๆ ละ 240 บาท
เปนเงิน 120,000 บาท

9.9    กิจกรรม จําทํารายงานผลปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. แตงตั้งคณะกรรมการฯ 4. จัดเตรียมหลักฐานประกอบรายงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ 5. จัดประชุมรับการตรวจจาก ก.พ.ร.
3. จัดทํารายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

งบรายจายอื่น คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยงที่พักและพาหนะ 8 คน ๆ ละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน 52,000 บาท
 - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 บาท
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

60,000                    
งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2-1-0802-41-07

2-1-0802-41-08

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2-1-0802-41-09

120,000                  

รายละเอียดคาใชจาย
100,000                  

งบรายจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได



9.10    กิจกรรม ติดตามการใชจายงบประมาณ รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1.ทบทวนเครื่องมือในการติดตามการใชจาย 3. จัดทํารายงานการติดตามเปนรายเดือน
2. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

งบรายจายอื่น คาตอบแทน
 - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยงที่พักและพาหนะ 10,000 บาท
คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท

9.11    กิจกรรม ประเมินผลการดําเนินงานป 2554 รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1.ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน 3. จัดทํารายงานประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

งบรายจายอื่น คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท

2-1-0802-41-10

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

30,000                    

30,000                    

2-1-0802-41-11

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



9.12    กิจกรรม ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการป 2555 รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

     ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาสาขาวิชาสูสากล แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯลฯ

งบรายจายอื่น คาตอบแทน
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง ๆ ละ 7 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 1,200 บาท เปนเงิน 25,200 บาท
คาใชสอย
 - คาใชจายในการจัดประชุมสัมนา 3 ครั้ง 
ครั้งละ 30,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
คาวัสดุ
 - คาวัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท
 - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

( นายสะอาด  เข็มสีดา )
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

........................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
160,000                  

2-1-0802-41-12



1. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …2.1..................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ...2.4..................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ..........................

องคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกร ประกอบดวย 2 ดานคือ ระบบในการทํางานและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพียงแตมีความแตกตางกันคือ ระบบในการทํางานเม่ือมีการปรับเขาสูระบบเรียบรอยแลวก็จบ แตศักยภาพของบุคลากรจะ
ตองมีการพัฒนาและปรับใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพใน
การทํางาน รวมถึงความรูในดานตาง ๆ ของบุคลากรเปนเรื่องที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถนําไปปรับใชในการ
ทํางานไดอยางดียิ่ง

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงขึ้น
3. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการทํางานซึ่งจะเปนผลดีตอองคกร

5.1 กิจกรรม จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนบุคลากรพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. รอยละความสําเร็จการพัฒนาศักยภาพบุคลกร

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1. รอยละความสําเร็จการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

75

75

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

คาเปาหมาย

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 14,000        14,000        14,000        

                       14,000                                   14,000                               14,000          

9.1    กิจกรรม จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. กําหนดแผนและหลักสูตร/โครงการฝกอบ
2. พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับภาระงานของบุคลากร
3. สงบุคลากรเขาอบรม

งบดําเนินงาน คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยงที่พักและพาหนะ 6 คน ๆ ละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

6,000       คาวัสดุ
 - คาวัสดุตํารา 6,000 บาท
คาใชจายอื่นฯ
 - คาลงทะเบียน 6 คน ๆ ละ 5,000 บาท 30,000 บาท

30,000                    

รวม

ชื่อกิจกรรม T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

........................................................

42,000                                                               

6,000                      

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

42,000                       

รวม

เงินรายได

14,000 14,000

งบแผนดินงบรายจาย

ผูเสนอโครงการ

( นายสะอาด  เข็มสีดา )
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

เงินรายได
42,000                     

42,000                        

14,000
42,000

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รายละเอียดคาใชจาย

1-1-0802-42-13
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

 จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

                                

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ

งบประมาณรวม

42,000.00                  



1. ชื่องาน/โครงการ บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …12.1................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ...7.2..................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ...5.1..................

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานการแกปญหา
เฉพาะหนา ซึ่งตองมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับหนวยงานสวนกลาง ทั้งนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของหนวยงานที่ทําหนาที่
จัดการศึกษาใหมีความพรอมมากขึ้น

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับและทุกประเภท
2. เพื่อใหการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.1 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
5.2 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย
5.3 กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
5.4 กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
5.5 กิจกรรม สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี
5.6 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.
5.7 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้เชิงตนทุน
1. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย
3. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
4. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
5. สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี
6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.
7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 23,817,000   17,862,700  17,862,700  
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 384,500       288,200      288,200      
3. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 40,403,700    30,302,600    30,302,600  
4. บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 75,413,800    56,560,200    56,560,200  
5. สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี 3,812,100    2,858,900    2,858,900    
6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. 12,315,800   9,236,800    9,236,800    
7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 7,973,100    5,979,600    5,979,600    

115,817,500   48,302,500    86,862,800     36,226,200  86,862,800  36,226,200  

19,932,300                  

9,529,900                 
30,789,400               
19,932,300               

เงินรายได

960,900                    

2,385

100

95

147.1639

8,045

410,298,000.00         

30,789,400                  

ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

1,265

123,089,000

9,529,900                   

59,542,400               

รวม

120,754,900               

164,120,000
410,298,000

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

410,298,000                 

960,900                      
101,008,900                
188,534,200                

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ

งบประมาณรวม

123,089,000

289,543,100                 รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

101,008,900                
188,534,200                

แหลงงบประมาณ
งบแผนดิน

59,542,400                  

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)



9.1    กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. กําหนดอัตราและคาตอบแทนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เชน เงินเดือน คาจางชั่วคราว 
พนักงานมหาวิทยาลัย และคาตอบแทนจายควบกับบุคลากร ฯลฯ

2. สนับสนุนการไปราชการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
3. ใหบริการดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คะโทรศัพท และคาเชาสัญญาณบริการสื่อสารคอมพิวเตอร
4. ดําเนินงานจัดซื้อครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
5. ปรับปรุง / กอสราง อาคารและสิ่งกอสราง
6. สนับสนุนการดําเนินงานที่มีความเรงดวนในการพัฒนาซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนงานปกติ
7. ดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

งบบุคลากร คาเงินเดือน
 - คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 26,561,500 บาท

งบดําเนินงาน คาตอบแทน
 - เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 1,554,800 บาท
 - เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 120,000 บาท
 - คาตอบแทนการสอน 345,600 บาท
คาใชสอย
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,312,800 บาท
 - คาจางเหมาบริการ 2,856,000 บาท
คาวัสดุ
 - วัสดุการศึกษา 8,797,200 บาท
คาสาธารณูปโภค
 - คาไฟฟา 12,245,800 บาท
 - คาน้ําประปา 749,100 บาท
 - คาไปรษณียโทรเลข 240,000 บาท
 - คาใชจายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร 1,500,000 บาท

งบรายจายอื่น รายจายอื่น
 - โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ (จีน)
3,259,600 บาท

14,734,900               

3,259,600                

4,168,800                

8,797,200                

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
26,561,500               

2,020,400                

1-1-1201-43-01
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน



9.2    กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. สนับสนุนการไปราชการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
2. สนับสนุนการดําเนินงานที่มีความเรงดวนในการพัฒนาซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนงานปกติ
3. ดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

งบรายจายอื่น รายจายอื่น
 - สนับสนุนการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย เชน 
ปรับปรุงอาคาร สถานที่สวนกลาง 960,900 บาท

9.3    กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. กําหนดอัตราและคาตอบแทนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เชน เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และคาตอบแทนจายควบกับบุคลากร ฯลฯ

2. สนับสนุนการไปราชการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
3. ใหบริการดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท และคาใชจายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร
4. ดําเนินงานจัดซื้อครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
5. ปรับปรุง / กอสราง อาคารและสิ่งกอสราง
6. สนับสนุนการดําเนินงานที่มีความเรงดวนในการพัฒนาซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนงานปกติ
7. ดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

งบบุคลากร คาเงินเดือน
 - เงินเดือน 27,876,000 บาท
 - คาจางประจํา 1,821,000 บาท
 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,514,100 บาท

งบดําเนินงาน คาตอบแทน
 - เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
4,454,400 บาท
 - คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจางประจํา
ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 138,000 บาท
คาใชสอย
 - คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,000,000 บาท
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 75,700 บาท
คาวัสดุ
 - วัสดุการศึกษา 8,874,000 บาท

1,075,700               

8,874,000               

1-1-1201-43-02

งบรายจาย

960,900                   
งบแผนดิน เงินรายไดงบรายจาย รายละเอียดคาใชจาย

4,592,400               

31,211,100              
รายละเอียดคาใชจายเงินรายไดงบแผนดิน
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คาสาธารณูปโภค
 - คาน้ําประปา 562,100 บาท
 - คาไฟฟา 1,725,600 บาท

งบลงทุน คาครุภัณฑ
 - ครุภัณฑการศึกษา 10 รายการ 7,256,000 บาท
คาที่ดินและส่ิงกอสราง
 - อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 หลัง 33,624,000 บาท

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
 - คาใชจายบุคลากร 12,088,000 บาท

9.4    กิจกรรม บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร รหัส : 
 แนวทางการดําเนินงาน

1. กําหนดอัตราและคาตอบแทนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เชน เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และคาตอบแทนจายควบกับบุคลากร ฯลฯ

2. สนับสนุนการไปราชการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
3. ใหบริการดานสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท และคาใชจายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร
4. ดําเนินงานจัดซื้อครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
5. ปรับปรุง / กอสราง อาคารและสิ่งกอสราง
6. สนับสนุนการดําเนินงานที่มีความเรงดวนในการพัฒนาซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนงานปกติ
7. ดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

งบบุคลากร คาเงินเดือน
 - เงินเดือน 35,748,900 บาท
 - คาจางประจํา 3,355,800 บาท
 - คาจางชั่วคราว 1,099,300 บาท
 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,313,600 บาท

งบดําเนินงาน คาตอบแทน
 - คาเชาบาน 600,000 บาท
 - คาตอบแทนรายเดือนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณ
อายุราชการ 606,600 บาท
 - เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
8,644,800 บาท
 - คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจางประจํา
ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 325,700 บาท

33,624,000              

งบรายจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
2,287,700               

12,082,700              

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

12,088,000              

42,517,600              

7,256,000               
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 - คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
1,905,600 บาท
คาใชสอย
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,000 บาท
คาวัสดุ
 - วัสดุการศึกษา 3,536,000 บาท
คาสาธารณูปโภค
 - คาน้ําประปา 1,088,800 บาท
 - คาไฟฟา 4,028,600 บาท

งบลงทุน คาครุภัณฑ
 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 195,000 บาท
 - ครุภัณฑการศึกษา 25 รายการ 4,630,700 บาท
คาที่ดินและส่ิงกอสราง
 - อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 หลัง
19,800,000 บาท
 - อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค 1 หลัง
23,094,200 บาท
 - กอสรางสระวายน้ํามาตรฐานพรอมอัฒจันทรมีหลังคา
9,000,000 บาท
 - กอสรางถนนทางเขาและลานเอนกประสงคอาคาร
เรียนรวมและเอนกประสงค 1 รายการ 9,500,000 บาท
 - ปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร (อาคาร 9) 1 หลัง
1,500,000 บาท
 - ปรับปรุงและซอมแซมถนน คสล. และแอสฟลทติกฯ
1 รายการ 4,000,000 บาท
 - ปรับปรุงหองประชุมใหญ ขนาด 2,000 ที่นั่งฯ 1 รายการ
20,000,000 บาท
 - ปรับปรุงหองเรียนรวม ในอาคารเรียนรวมฯ 1 รายการ
15,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
 - คาใชจายบุคลากร 18,442,600 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

18,442,600              

3,536,000               

5,117,400               

101,894,200            

118,000                  

4,825,700               



9.5    กิจกรรม สํารองฉุกเฉินสั่งจายตามนโยบายอธิการบดี รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. สนับสนุนการไปราชการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
2. สนับสนุนการดําเนินงานที่มีความเรงดวนในการพัฒนาซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนงานปกติ
3. ดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

งบรายจายอื่น รายจายอื่น
 - คาใชจายสํารองฉุกเฉิน กรณีมีเหตุจําเปนและ
นโยบายเรงดวนที่ประสงคจะผลักดันใหสําเร็จโดยเร็ว
9,529,900 บาท

9.6    กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. กําหนดอัตราและคาตอบแทนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เชน เงินเดือน คาจางชั่วคราว 
พนักงานมหาวิทยาลัย และคาตอบแทนจายควบกับบุคลากร ฯลฯ

2. สนับสนุนการไปราชการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
3. สนับสนุนการดําเนินงานที่มีความเรงดวนในการพัฒนาซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนงานปกติ

งบบุคลากร คาเงินเดือน
 - คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 703,400 บาท

งบดําเนินงาน คาตอบแทน
 - เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 72,000 บาท
 - คาตอบแทนการสอน 19,974,600 บาท
 - คาตอบแทนกรรมการ 6,442,200 บาท
คาใชสอย
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 35,300 บาท
คาวัสดุ
 - วัสดุการศึกษา 3,156,000 บาท

งบรายจายอื่น รายจายอื่น
 - โครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นหลักสูตร (รป.บ) (จายเงินคืน)
405,900 บาท

405,900                   

3,156,000                

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

35,300                    

26,488,800               

รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
9,529,900                

703,400                   

3-1-1201-43-06
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9.7    กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รหัส : 
แนวทางการดําเนินงาน

1. กําหนดอัตราและคาตอบแทนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
2. สนับสนุนการไปราชการของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
3. สนับสนุนการดําเนินงานที่มีความเรงดวนในการพัฒนาซึ่งอยูนอกเหนือจากแผนงานปกติ

งบดําเนินงาน คาตอบแทน
 - คาตอบแทนการสอน 18,540,000 บาท
คาวัสดุ
 - วัสดุการศึกษา 986,400 บาท

งบรายจายอื่น รายจายอื่น
 - โครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นหลักสูตร (รป.บ) (จายเงินคืน)
405,900 บาท

986,400                   

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

405,900                   

18,540,000               

ผูเสนอโครงการ

( นายสะอาด  เข็มสีดา )
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

รายละเอียดคาใชจาย

........................................................

6-1-1201-43-07



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

    กองพฒันานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(.............................................................) (.............................................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ
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1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1.ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา
    ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักศึกษาทั้งทักษะความรู  ความคิด สุขภาพกายและใจ   ในประเภทตาง ๆ 
ดังนี้
   1.กิจกรรมวิชาการ วิชาชีพ                                 จํานวน    6    กิจกรรม
   2.กิจกรรมกีฬา สงเสริมสุขภาพ                          จํานวน   13    กิจกรรม
   3.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม      จํานวน    3    กิจกรรม
   4.กิจกรรมนันทนาการ                                      จํานวน    8     กิจกรรม
   5.กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                       จํานวน    21    กิจกรรม

    6.กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม              จํานวน    1      กิจกรรม

2.ดานการใหบริการและสวัสดิการ
    ดําเนินการใหบริการแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีในดานตางๆ  ดังนี้
    1.กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา    จํานวนผูกูยืม    2,000   ราย
    2.การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งดานวิชาการและแนะแนวอาชีพ    10  ราย
    3.ทุนใหเปลา    จํานวน   30   ราย
    4.ทุนจากผูมีจิตศรัทธา      จํานวน   12   ราย

     5.บริการเวชภัณฑ  จํานวน  1,200   ราย
    6. คารักษาพยาบาล     100    ราย

     7.บริการจําหนายอุปกรณเครื่องหมายนักศึกษา    5,200      ราย

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************

3. ประสาน อํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
 1.ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  365    ครั้ง
 2.บริการใหยืมอุปกรณ    365 ครั้ง
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2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในปงบประมาณ 2553 กองพัฒนานัศึกษา ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนจํานวนเงิน 4,958,400 บาท  แยกเปนงบประมาณแผนดิน
จํานวน 350,000 บาท  งบประมาณ บํารุงการศึกษา จํานวน 3,078,120 บาท  งบประมาณ กศ.บป.จํานวน 1,245,680 บาทและ
งบประมาณ ป.โทจํานวน 284,600 บาท ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาไดใชงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยและบรรลุเปาหมาย จํานวน 52 โครงการ แบงเปน

   1.กิจกรรมวิชาการ วิชาชีพ                                 จํานวน    6    กิจกรรม
   2.กิจกรรมกีฬา สงเสริมสุขภาพ                          จํานวน   13    กิจกรรม
   3.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม      จํานวน    3    กิจกรรม
   4.กิจกรรมนันทนาการ                                      จํานวน    8     กิจกรรม
   5.กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                       จํานวน    21    กิจกรรม
   6.กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม              จํานวน    1      กิจกรรม
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3. วิสัยทัศน
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

4. พันธกิจ
1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.บริการและสวัสดิการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีความสุข
3.ประสานการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษากับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
1.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2.ใหบริการและจัดสวัสดิการแกนักศึกษา  
3.ดําเนินการอํานวยความสะดวกประสานการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษากับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา ศักยภาพนักศึกษา

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ 1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมและพัฒนา

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู ใหนักศึกษามีคุณธรรมนําความรู มีความสามารถ
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม บูรณาการองคความรูสูการแกไขปญหา
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย  
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน ยุทธศาสตรท่ี 2  ใหบริการและจัดสวัสดิการ
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา แกนักศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

    รูปแบบที่หลากหลาย 1.จัดใหบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน 
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน ตอนักศึกษาและศิษยเกา
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 2.จัดใหบริการแนะแนวการใชชีวิตและการใหคํา

ปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา
3.จัดสวัสดิการดานสุขภาพและความเปนอยู 
แกนักศึกษา
 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ใหความรูดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1.มีระบบประกันคุณภาพฯ ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.มีเครือขายประกันคุณภาพฯ ทั้งในมหวิทยาลัย
และสถานศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรท่ี 1...............................
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ .....................................................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย ...............................................................
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ ...............................................................

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย ...............................................................
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง ...............................................................
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ ...............................................................
    การแขงขันของประเทศ ...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 2...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ัน
   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรท่ี 1...............................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี .....................................................

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ทองถิ่น ...............................................................

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ...............................................................
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ...............................................................
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ ...............................................................
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ ...............................................................
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ...............................................................
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได ยุทธศาสตรท่ี 2...............................

    อยางยั่งยืน และเผยแพรสูสากล .....................................................
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น ...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน

 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   คานิยมที่ดีงาม
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากขึ้น

n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 1 ประสานงาน อํานวยความ
บริหารจัดการท่ีดี สะดวกดานกิจกรรมนักศึกษาแกหนวยงาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ตางๆ ท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 1.มีความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการ
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได อยางมีตามมาตรฐานอยางมีคุณภาพ
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน 2.มีความโปรงใส  เปนธรรม ภายใตกรอบของ
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กฎหมาย

3.ทุกฝายมีสวนรวม และรับผิดชอบ   
4.ทุกฝายมีความพึงพอในการใหบริการ
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน

   ความตองการของประชาชน

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
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5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ    

2.สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 

3.สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม (Decency)  

4.สรางงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานนันทนาการ

5.สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน-

รักษาสิ่งแวดลอม

6.สงเสริมประชาธิปไตย (Democracy)  

7.สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานกีฬา-สงเสริมสุขภาพ 

8.สรางเสริมภูมิคุมกันจากยาเสพติด (Drug-Free)  

9.สงเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา

10.พัฒนางานหอพักนักศึกษา  
11.บริการเวชภัณฑและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน       1.จํานวนนักศึกษาที่เขา   4000 คน
12.สนับสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา          รวมกิจกรรม
13.จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน       2.ความพึงพอใจในการ  ระดับ  4
14.สงเสริมงานสภาฯและองคการบริหารนักศึกษา         เขารวมกิจกรรม หรือ
15.จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม         การใหบริการและการ
16.บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา         จัดสวัสดิการ
และศิษยเกา

17.ประชุมสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา

18.รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

19.ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวฯ

20.พัฒนาความรูและประสบการณศิษยเกา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

20.พัฒนาความรูและประสบการณศิษยเกา

21.เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน

22.สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร

23.สงเสริมฐานขอมูลกิจกรรมและความปลอดถัย นศ.

 

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1. ...................................................................
   การศึกษา 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1. ...................................................................
   บัณฑิตที่พึงประสงค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 1. ...................................................................
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



10

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1. ...................................................................
   งานสรางสรรค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



11

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



12

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1.บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ความพึงพอใจของผูมาใช      ระดับ 4
 บริการ

 
   2.พัฒนาบุคคลากรกองพัฒนานักศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน     รอย 80

 
2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 1. ...................................................................
   สายสนับสนุน 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. งานบริหารทั่วไปกองพัฒนาฯ 39,600                                                                                                                 39,600                                                     39,600        
1. บริหารงานท่ัวไป 39,600                   39,600      39,600      
2. งานบริหารทั่วไปกองพัฒนาฯ 350,000                     350,000                                                   350,000                                                                                                
1. บริหารงานท่ัวไป 350,000     350,000     350,000                 
3. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 77,000                                                                                                                 77,000                                                     77,000        
1. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 77,000                   77,000      77,000      
4. พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา

500,000                                                                                                               500,000                                                   500,000      

1. อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office 10,000                      10,000      10,000      
2. ศึกษาดูงานองคการนักศึกษา 100,000                    100,000     100,000     
3. อบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก 20,000                      20,000      20,000      
4. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (รานกาแฟ) 20,000                      20,000      20,000      
5. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (ซอมโทรศัพทมือถือ) 20,000                      20,000      20,000      

6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 100,000                    100,000     100,000     
7. อบรมผูนํากิจกรรมนันทนาการ 50,000                      50,000      50,000      
8. อบรมทักษะความเปนผูนํา 100,000                    100,000     100,000     
9. อบรมทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 10,000                      10,000      10,000      

10. อบรมภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน 10,000                      10,000      10,000      
11. อบรมการใชเวชภัณฑอยางถูกวิธี 10,000                      10,000      10,000      
12. อบรมการเขียนจดหมายราชการ 10,000                      10,000      10,000      
13.  อบรมการใชเคร่ืองใชสํานักงาน 10,000                      10,000      10,000      

งบแผนดิน
งบรายจาย

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย
เงินรายได

ชื่องาน / โครงการ



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

14. อบรมวัยใสหางไกลเอดส 10,000                      10,000      10,000      
15. อบรมขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกกันน็อค 10,000                      10,000      10,000      
16. ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน 10,000                      10,000      10,000      

5. สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม และสํานึกใน
ความเปนไทย

525,000                                                                                                               525,000                                                   525,000      

1. ประกวดรองเพลง "รักษไทยใจลูกทุง  มุงสูฝน" 100,000                 100,000     100,000     
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

30,000                   30,000      30,000      

3. สืบสานประเพณีลอยกระทง 200,000                 200,000     200,000     
4. รวมพิธีกับจังหวัดเพชรบุรี 30,000                   30,000      30,000      
5. รวมขบวนแหพระนครคีรี 50,000                   50,000      50,000      
6. พิธีไหวครูและพิธีหลอเทียนพรรษา 35,000                   35,000      35,000      
7. ฉลองเทียนพรรษา 30,000                   30,000      30,000      
8. แหเทียนพรรษา 20,000                   20,000      20,000      
9. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชีนีนารถ

30,000                   30,000      30,000      

6. สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม และสํานึกใน
ความเปนไทย

130,000                                                                                                               130,000                                                   130,000      

1. คายวิถีพุทธธรรม 10,000                   10,000      10,000      
2. อบรมคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต 50,000                   50,000      50,000      
3. ทําบุญหอพักนักศึกษา 50,000                   50,000      50,000      
4. อบรมการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 20,000                   20,000      20,000      



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

7. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานนันทนาการ 155,000                                                                                                               155,000                                                   155,000      

1. วันชาวหอ 40,000                   40,000      40,000      
2. เปดโลกชมรม 30,000                   30,000      30,000      
3. ประกวด Star Of PBRU. 2011 85,000                   85,000      85,000      
8. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม

140,000                                                                                                               140,000                                                   140,000      

1. คายอาสาวิชาการบริการชุมชน "ราชภัฏทอฝนฯ 100,000                 100,000     100,000     

2. คายสรางทักษะชีวิตดวยจิตอาสา 20,000                   20,000      20,000      
3. รักโลก....รักษสิ่งแวดลอม 20,000                   20,000      20,000      
9. สงเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 40,000                                                                                                                 40,000                                                     40,000        
1. จัดการเลือกต้ังนายกองคการบริหารนักศึกษา 23,000                   23,000      23,000      
2. ประสานการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 7,000                    7,000        7,000        
3. เผยแพรความรูวิถีประชาธิปไตย 10,000                   10,000      10,000      

10. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ

1,704,800                                                                                                            1,704,800                                                1,704,800   

1. รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 320,000                 320,000     320,000     

2. จัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. 862,000                 862,000     862,000     
3. จัดการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ คร้ังท่ี 1 50,000                   50,000      50,000      
4. จัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ  "ดอนขังใหญ
เกมส"

472,800                 472,800     472,800     

11. สรางเสริมภูมิคุมกันจากยาเสพติด 
(Drug-Free)

90,000                                                                                                                 90,000                                                     90,000        

1. ประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด 50,000                   50,000      50,000      
2. ปฏิบัติการเพื่อแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด 20,000                   20,000      20,000      
3. นันนทนาการตานภัยยาเสพติด 20,000                   20,000      20,000      



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

12. สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา 200,000                                                                                                               200,000                                                   200,000      
1. สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 200,000                 200,000     200,000     

13. พัฒนางานหอพักนักศึกษา 616,600                                                                                                               616,600                                                   616,600      
1. บริหารหอพักนักศึกษา 566,600                 566,600     566,600     
2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยหอพัก 50,000                   50,000      50,000      

14. บริการเวชภัณฑและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 200,000                                                                                                               200,000                                                   200,000      
1. บริการเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเบื้องตน 200,000                 200,000     200,000     

15. สนับสนุนการใหบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

230,000                                                                                                               230,000                                                   230,000      

1. สนันสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา 230,000                 230,000     230,000     
16. จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน 200,000                                                                                                               200,000                                                   200,000      
1. จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน 200,000                 200,000     200,000     

17. สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและ
องคการบริหารนักศึกษา

30,000                                                                                                                 30,000                                                     30,000        

1. สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและ
องคการบริหารนักศึกษา

30,000                   30,000      30,000      

18. จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 30,000                                                                                                                 30,000                                                     30,000        

1. จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 30,000                   30,000      30,000      
19. บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษาและศิษยเกา
150,000                                                                                                               150,000                                                   150,000      

1. บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา

150,000                 150,000     150,000     



รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

20. โครงการสัมมนาเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษา

20,000                                                                                                                 20,000                                                     20,000        

1. จัดสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000                   20,000      20,000      

21. รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 100,000                                                                                                               100,000                                                   100,000      

1. รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 100,000                 100,000     100,000     
22. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใชชีวิตระหวางเรียน
10,000                                                                                                                 10,000                                                     10,000        

1. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
ระหวางเรียน

10,000                   10,000      10,000      

23. พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา 40,000                                                                                                                 40,000                                                     40,000        
1. พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา 40,000                   40,000      40,000      

24. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน 100,000                                                                                                               100,000                                                   100,000      
1. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน 100,000                 100,000     100,000     

25. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร 10,000                                                                                                                 10,000                                                     10,000        
1. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร 10,000                   10,000      10,000      

26. สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและ
ความปลอดภัยแกนักศึกษา

212,000                                                                                                                              212,000                                    212,000      

1. สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความ
ปลอดภัยแกนักศึกษา

212,000                 212,000     212,000     

27. จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 100,000                                                                                                               100,000                                    100,000      
1. จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 100,000                 100,000     100,000     

6,000,000                  350,000                                                   350,000                     5,438,000   212,000                                    5,650,000   รวม



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. งานบริหารทั่วไปกองพัฒนาฯ 39,600                           39,600          39,600                                                                                                                
1. บริหารงานทั่วไป 39,600        39,600        39,600                                  
2. งานบริหารทั่วไปกองพัฒนาฯ 350,000        140,000                         140,000        105,000                         105,000        105,000                         105,000        
1. บริหารงานทั่วไป 350,000      140,000      140,000      105,000      105,000      105,000      105,000      
3. พัฒนาบุคลากรกองพัฒฯ 77,000                           20,000          20,000                           37,000          37,000                           20,000          20,000          
1. พัฒนาบุคลากรกองพัฒฯ 77,000        20,000        20,000        37,000        37,000        20,000        20,000        
4. พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา

500,000                         110,000        110,000                         320,000        320,000                         70,000          70,000          

1. อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office 10,000        10,000        10,000                                  
2. ศึกษาดูงานองคการนักศึกษา 100,000      100,000      100,000                                
3. อบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก 20,000                     20,000        20,000                     
4. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (รานกาแฟ) 20,000                     20,000        20,000                     
5. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (ซอมโทรศัพทมือถือ) 20,000                     20,000        20,000                     

6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 100,000                   100,000      100,000                   
7. อบรมผูนํากิจกรรมนันทนาการ 50,000                     50,000        50,000                     
8. อบรมทักษะความเปนผูนํา 100,000                   100,000      100,000                   

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

9. อบรมทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 10,000                     10,000        10,000                     
10. อบรมภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน 10,000                                  10,000        10,000        
11. อบรมการใชเวชภัณฑอยางถูกวิธี 10,000                                  10,000        10,000        
12. อบรมการเขียนจดหมายราชการ 10,000                                  10,000        10,000        
13.  อบรมการใชเครื่องใชสํานักงาน 10,000                                  10,000        10,000        
14. อบรมวัยใสหางไกลเอดส 10,000                                  10,000        10,000        
15. อบรมขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกกันน็อค 10,000                                  10,000        10,000        
16. ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน 10,000                                  10,000        10,000        

5. สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม และสํานึกใน
ความเปนไทย

525,000                         340,000        340,000                         60,000          60,000                           125,000        125,000        

1. ประกวดรองเพลง "รักษไทยใจลูกทุง  มุงสูฝน" 100,000      100,000      100,000                                
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

30,000        30,000        30,000                                  

3. สืบสานประเพณีลอยกระทง 200,000      200,000      200,000                                
4. รวมพิธีกับจังหวัดเพชรบุรี 30,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        
5. รวมขบวนแหพระนครคีรี 50,000                     50,000        50,000                     
6. พิธีไหวครูและพิธีหลอเทียนพรรษา 35,000                                  35,000        35,000        
7. ฉลองเทียนพรรษา 30,000                                  30,000        30,000        
8. แหเทียนพรรษา 20,000                                  20,000        20,000        
9. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชีนีนารถ

30,000                                  30,000        30,000        



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

6. สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม (Decency) 130,000                                                                            60,000          60,000                           70,000          70,000          
1. คายวิถีพุทธธรรม 10,000                     10,000        10,000                     
2. อบรมคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต 50,000                     50,000        50,000                     
3. ทําบุญหอพักนักศึกษา 50,000                                  50,000        50,000        
4. อบรมการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 20,000                                  20,000        20,000        
7. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานนันทนาการ 155,000                         40,000          40,000                                                                              115,000        115,000        

1. วันชาวหอ 40,000        40,000        40,000                                  
2. เปดโลกชมรม 30,000                                  30,000        30,000        
3. ประกวด Star Of PBRU. 2011 85,000                                  85,000        85,000        
8. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม

140,000                         100,000        100,000                         20,000          20,000                           20,000          20,000          

1. คายอาสาวิชาการบริการชุมชน "ราชภัฏทอฝนฯ 100,000      100,000      100,000                                

2. คายสรางทักษะชีวิตดวยจิตอาสา 20,000                     20,000        20,000                     
3. รักโลก....รักษสิ่งแวดลอม 20,000                                  20,000        20,000        
9. สงเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 40,000                           40,000          40,000                                                                                                                
1. จัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา 23,000        23,000        23,000                                  
2. ประสานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 7,000         7,000         7,000                                   
3. เผยแพรความรูวิถีประชาธิปไตย 10,000        10,000        10,000                                  



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

10. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ

1,704,800                     1,182,000    1,182,000                     50,000          50,000                           472,800        472,800        

1. รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 320,000      320,000      320,000                                

2. จัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก. 862,000      862,000      862,000                                
3. จัดการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ ครั้งที่ 1 50,000                     50,000        50,000                     
4. จัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ  "ดอนขังใหญ
เกมส"

472,800                                472,800      472,800      

11. สรางเสริมภูมิคุมกันจากยาเสพติด 
(Drug-Free)

90,000                                                                                                                                 90,000          90,000          

1. ประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด 50,000                                  50,000        50,000        
2. ปฏิบัติการเพ่ือแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด 20,000                                  20,000        20,000        
3. นันนทนาการตานภัยยาเสพติด 20,000                                  20,000        20,000        

12. สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา 200,000                         60,000          60,000                           80,000          80,000                           60,000          60,000          
1. สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 200,000      60,000        60,000        80,000        80,000        60,000        60,000        

13. พัฒนางานหอพักนักศึกษา 616,600                         66,600          66,600                           300,000        300,000                         250,000        250,000        
1. บริหารหอพักนักศึกษา 566,600      66,600        66,600        250,000      250,000      250,000      250,000      
2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยหอพัก 50,000                     50,000        50,000                     



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

14. บริการเวชภัณฑและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 200,000                         60,000          60,000                           80,000          80,000                           60,000          60,000          
1. บริการเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเบื้องตน 200,000      60,000        60,000        80,000        80,000        60,000        60,000        

15. สนับสนุนการใหบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

230,000                         80,000          80,000                           100,000        100,000                         50,000          50,000          

1. สนันสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา 230,000      80,000        80,000        100,000      100,000      50,000        50,000        
16. จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน 200,000                         50,000          50,000                           100,000        100,000                         50,000          50,000          
1. จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน 200,000      50,000        50,000        100,000      100,000      50,000        50,000        

17. สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและ
องคการบริหารนักศึกษา

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

1. สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและองคการ
บริหารนักศึกษา

30,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        
18. จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 30,000                           10,000          10,000                           10,000          10,000                           10,000          10,000          

1. จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 30,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        
19. บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษาและศิษยเกา
150,000                         50,000          50,000                           50,000          50,000                           50,000          50,000          

1. บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
และศิษยเกา

150,000      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

20. โครงการสัมมนาเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษา

20,000                                                                              20,000          20,000                                                             

1. จัดสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000                     20,000        20,000                     



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ชื่องาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

21. รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 100,000                         100,000        100,000                                                                                                              

1. รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 100,000      100,000      100,000                                
22. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช

ชีวิตระหวางเรียน
10,000                                                                              10,000          10,000                                                             

1. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
ระหวางเรียน

10,000                     10,000        10,000                     

23. พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา 40,000                           40,000          40,000                                                                                                                
1. พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา 40,000        40,000        40,000                                  

24. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน 100,000                         100,000        100,000                                                                                                              
1. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน 100,000      100,000      100,000                                

25. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร 10,000                                                                              10,000          10,000                                                             
1. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร 10,000                     10,000        10,000                     

26. สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและ
ความปลอดภัยแกนักศึกษา

212,000                                                                            212,000        212,000                                                           

1. สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความ
ปลอดภัยแกนักศึกษา

212,000                   212,000      212,000                   

27. จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 100,000                                                                            100,000        100,000                                                           
1. จัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 100,000                   100,000      100,000                   

6,000,000    140,000        2,498,200    2,638,200    105,000        1,629,000    1,734,000    105,000        1,522,800    1,627,800    รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. บริหารท่ัวไป  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การบริหารและสนับสุนการจัดการศึกษา 1108034101 39,600
2. บริหารท่ัวไป พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การบริหารและสนับสุนการจัดการศึกษา 2108034102 350,000
3. พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การบริหารและสนับสุนการจัดการศึกษา 1108034203 77,000
4. พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ    พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031304 500,000        
5.  สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031305 525,000        
6. สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม (Decency)  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031306 130,000        
7. สรางงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานนันทนาการ พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031307 155,000        
8. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน- พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031308 140,000        
9. สงเสริมประชาธิปไตย (Democracy)  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031309 40,000          
10. สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานกีฬา-สงเสริมสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031310 1,704,800      
11. สรางเสริมภูมิคุมกันจากยาเสพติด (Drug-Free)  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031311 90,000          
12. สงเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031312 200,000        

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต

12. สงเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031312 200,000        
13. พัฒนางานหอพักนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031313  616,600
14. บริการเวชภัณฑและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031314 200,000        
15. สนับสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031315 230,000        
16. จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031316 200,000        
17. สงเสริมการบริหารงานสภาฯและองคการบริหารนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031317 30,000          
18. จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031318 30,000          
19. บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา -ศิษยเกา  พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031319 150,000        
20. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031320 20,000          
21. รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031321 100,000        



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

22. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวฯ พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031322 10,000          
23. พัฒนาความรูและประสบการณศิษยเกา พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031323 40,000          
24. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031324 100,000        
25. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031325 10,000          
26. สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความปลอดถัย นศพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031326 212,000        
27. จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษา 1108031327 100,000

5,650,000



รหัส
รหัส

1. ช่ืองาน/โครงการ บริหารทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอท่ี  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอท่ี  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอท่ี  1.3

เพื่อใหการดําเนินงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการใหบริการนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตอง
จัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชสํานักงาน ตลอดจนการซอมบํารุงครุภัณฑเพ่ือการเตรียมพรอมสําหรับ
ใหบริการแกนักศึกษา
 

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการติดตอประสานงานดานกิจการนักศึกษากับหนวยงานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค
2.เพื่อบริการจัดประชุมใหกับกรรมการและนักศึกษา
3.เพื่อเตรียมความพรอมในการซอมบํารุงครุภัณฑ
4.เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
5.เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ 

5.1 กิจกรรม. อํานวยความสะดวก และประสานงานท่ัวไปกับทุกฝาย เพ่ือใหงานของกองพัฒนานักศึกษา  
ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1-1-0803-41-01
2-1-0803-41-02



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 140,000   39,600     105,000  105,000  

140,000   39,600     105,000                  105,000                          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4

เงินรายได
 บริหารทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา  350,000                    39,600                             

7.  วงเงินทั้งส้ินของงาน/โครงการ 389,600          

                                       350,000                        

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

39,600                                   รวม

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 บริหารท่ัวไปกองพัฒนานักศึกษา

179,600                      105,000                     

ช่ือกิจกรรม

105,000                             
389,600                                                                                                       

รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.ซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงานทุกฝายในกองพัฒนานักศึกษา
4.จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุประชาสัมพันธ วัสดุงานบานงานครัว ของกองพัฒนานักศึกษา
5.วัดสุเชื้อเพลิง 

75,000    39,600     
 คาที่พักเบี้ยเล้ียงคาพาหนะไปราชการ (จํานวน 20 คร้ังๆละ 1,980 .-

เปนเงิน 39,600 .-)  
คาซอมบํารุงครุภัณฑ (10 รายการๆ ละ 5,000.- เปนเงิน 50,000.- )
คาอาหารวาง (100 คนๆ ละ 10 มื้อๆละ 25 .- เปนเงิน 25,000.-)

225,000  
 วัสดุสํานักงาน (100รายการๆละ 500.- เปนเงิน 50,000.-)
 วัสดุคอมพิวเตอร (100 รายการๆละ1,000.- เปนเงิน 100,000.- )
 วัสดุงานบานงานครัว (250 รายการๆละ200.- เปนเงิน 50,000.-)

วัสดุเชื้อเพลิง   เปนเงิน  25,000.-

350,000  39,600     

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

รวม

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
บริหารทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา

งบดําเนินงาน 350,000                     39,600                       

1.ประสานการดําเนินงาน อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากรทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 

ผูเสนอโครงการ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

2.จัดประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดานกิจการนักศึกษา 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

บุคคลถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในองคกร ผลการดําเนินงานขององคกรยอมจะมีประสิทธิภาพไดข้ึนอยูกับการมีประสิทธิภาพของ
บุคลากรในองคกร เพื่อใหการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถใหการดูแล อํานวยความสะดวกแก 
นักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาเปนคนด ีคนเกง มีความสุข และภาคภูมิใจในความเปนไทย  จึงกําหนดโครงการพัฒนาบุคลากรข้ึนเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ของกองพัฒนานักศึกษาใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการกระตุนศักยภาพบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา
2.เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
3.เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

5.1 จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละ 80

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 77,000             



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 20,000    37,000    20,000     

                 20,000                     37,000                     20,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
77,000                                                77,000                    

รวม 77,000                                                            77,000                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 20,000                         20,000                         
77,000                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดสงบุคลากรอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

37,000                        

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ  เพ่ือใชในการพัฒนานักศึกษา
2.นําบุคลากรไปศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
 

77,000    
คาลงทะเบียน  (10 คนๆละ 5,000.- เปนเงิน 50,000.-)
คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเดินทาง (10 คนๆละ 2,700.- 
เปนเงิน 27,000.-)

งบดําเนินงาน 77,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาใชสอย

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)

ผูเสนอโครงการ

รวม 77,000                        

ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรีมีภารกิจสําคัญคือการผลิตบัณฑิต ใหเปนผูมีความรูความสามารถตามศาสตรที่ตนไดศึกษา 
เพ่ือเปนการสรางเสริมใหนักศึกษามีศักยภาพมากย่ิงขึ้น กองพัฒนานักศึกษาจึงไดดําเนินโครงการพัฒนาประสบการณวิชาการ
และวิชาชีพใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหนักศึกษามีความรูในดานวิชาชีพที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได
2.เพ่ือเพ่ิมทักษะทางดานวิชาการใหกับนักศึกษา ใหเปนผูที่มีความรูและความเชื่อมั่นในตนเอง
3.เพ่ือฝกใหนักศึกษาเปนคนชั่งสังเกต ใฝรู  เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง
4.เพ่ือใหนักศึกษามีอุดมคติที่ดีในการทํางาน

5.1 อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office
5.2 ศึกษาดูงานองคการนักศึกษา
5.3 อบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก
5.4 อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (รานกาแฟ)
5.5 อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (ซอมโทรศัพทมือถือ)
5.6 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
5.7 อบรมผูนํากิจกรรมนันทนาการ
5.8 อบรมทักษะความเปนผูนํา
5.9 อบรมทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
5.10 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน
5.11 อบรมการใชเวชภัณฑอยางถูกวิธี
5.12 อบรมการเขียนจดหมายราชการ
5.13 การใชเครื่องใชสํานักงาน
5.14 อบรมวัยใสหางไกลเอดส
5.15 อบรมขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกกันน็อค
5.16 ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความรูที่ไดรับจากการเขาอบรม
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารับการอบรม

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office
2. ศึกษาดูงานองคการนักศึกษา
3. อบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก
4. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (รานกาแฟ)
5. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (ซอมโทรศัพทมือถือ)
6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
7. อบรมผูนํากิจกรรมนันทนาการ
8. อบรมทักษะความเปนผูนํา
9. อบรมทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร

10. อบรมภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน
11. อบรมการใชเวชภัณฑอยางถูกวิธี
12. อบรมการเขียนจดหมายราชการ 10,000    10,000      

10,000                                                 10,000                    

20,000                    
20,000                    

50,000                    
100,000                   
10,000                    
10,000                    

100,000                   

100,000                   
20,000                                                 

10,000                                                
                            

10,000                     
100,000                   
20,000                    

งบแผนดิน

500,000           

5,000 คน

เงินรายได

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ชื่อกิจกรรม

                            10,000                     

100,000                                               

                            20,000                     

                            10,000                     

                            
                            50,000                     

4

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท)

                            
100,000                   
20,000                     

12. อบรมการเขียนจดหมายราชการ 10,000    10,000      
13. การใชเครื่องใชสํานักงาน 10,000    10,000      
14. อบรมวัยใสหางไกลเอดส
15. อบรมขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกกันน็อค
16. ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน 10,000                     

10,000                     

500,000                        รวม 500,000                       

10,000                    
10,000                    
10,000                    

10,000                     

                                   

                            
                            
                            



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office 10,000    
2. ศึกษาดูงานองคการนักศึกษา 100,000   
3. อบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก 20,000    
4. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (รานกาแฟ) 20,000    
5. อบรมการฝกอาชีพระยะสั้น (ซอมโทรศัพทมือถือ) 20,000    
6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 100,000  
7. อบรมผูนํากิจกรรมนันทนาการ 50,000    
8. อบรมทักษะความเปนผูนํา 100,000  
9. อบรมทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 10,000    

10. อบรมภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน 10,000      
11. อบรมการใชเวชภัณฑอยางถูกวิธี 10,000      

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
12 อบรมการเขียนจดหมายราชการ 10,000       

13 การใชเครื่องใชสํานักงาน 10,000       
14. อบรมวัยใสหางไกลเอดส 10,000      
15. อบรมขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกกันน็อค 10,000      
16. ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน 10,000      

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

ชื่อกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

16. ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน 10,000      
                 110,000                   320,000                   70,000       

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
1,500

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

1,000      

10,000

320,000                      รวม 110,000                       70,000                          
500,000                                                                                                      

7,500                     
คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)

 วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,000 .-

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Office

จัดอบรมใหความรูดานการใชโปรแกรม Microsoft Office  ใหกับนักศึกษา   
 

รวม 10,000                        

งบรายจาย งบแผนดิน

หมวดคาตอบแทน

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

72,000    
คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก  (60 คนละๆ 1 คืนๆละ 1,200.-  เปนเงิน
72,000.-)

28,000    
วัสดุเชื้อเพลิง      เปนเงิน  28,000 .- 

9.3   กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600      
คาตอบแทนวิทยากร (2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 600.-  เปนเงิน

หมวดคาตอบแทน

เงินรายได

หมวดคาใชสอย

งบแผนดิน

100,000                      รวม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

หมวดคาวัสดุ

ศึกษาดูงานองคการนักศึกษา

นําคณะผูนํานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ  องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน 

รายละเอียดคาใชจาย

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  และนํากลับ
มาบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

งบดําเนินงาน 100,000                      

อบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก

จัดอบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวกใหสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
งบรายจาย

20,000                        
รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน

3,600 .-)
15,000    

1,400      

รวม

หมวดคาใชสอย

20,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ2มื้อๆละ15.- เปนเงิน 15,000.-)

คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,400.-  
หมวดคาวัสดุ



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600      
 คาตอบแทนวิทยากร (2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 600.-  เปนเงิน

3,600 .-)
15,000    

1,400      

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
งบรายจาย

นักศึกษาผูเขารับการอบรมใหสามารถนําไปประกอบอาชีพได

20,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ2มื้อๆละ15.- เปนเงิน 15,000.-)

 

อบรมฝกอาชีพระยะสั้น (การทํารานกาแฟสด)

จัดอบรมอาชีพใหกับนักศึกษา ในการประกอบอาชีพรานขายกาแฟสด โดยเชิญวิทยากรผูมีประสบการณมาสอน

หมวดคาใชสอย

รวม 20,000                        
คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,400.-  

งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาวัสดุ

เงินรายได

อบรมอาชีพระยะสั้น (การซอมโทรศัพทมือถือ)

จัดอบรมการซอมโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพได
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000                        

3,600      
คาตอบแทนวิทยากร (2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 600.-  เปนเงิน
3,600 .-)

15,000    

1,400      

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,400.-  

งบดําเนินงาน 20,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ2มื้อๆละ15.- เปนเงิน 15,000.-)
หมวดคาวัสดุ

20,000                        รวม



9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

100,000   
คาจางทําเอกสาร"กาวสูรั้วมหาวิทยาลัย"(2,500 เลมๆละ 35.-
เปนเงิน 87,500  บาท)
คาจางทําปายประชาสัมพันธตอนรับนักศึกษาใหม(ขนาด 4x6
เปนเงิน 5,000.-)
คาจางทําปายประชาสัมพันธตอนรับนักศึกษาใหม(ขนาด 2.5
x 4 ม. 10 ปาย ๆละ 750.- เปนเงิน 7,500.-)

9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

รูจักคณาจารย ผูบริหาร และสถานที่ตางๆ ในมหาวิทยาลัย
 

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม

งบรายจาย งบแผนดิน

หมวดคาวัสดุ

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554 เพ่ือใหนักศึกษาปรับตัวเขากับสถานศึกษาใหม

อบรมผูนํากิจกรรมนันทนาการ

จัดอบรมใหแกนนํานักศึกษาแตละคณะ เพ่ือนําไปถายทอดใหกับนักศึกษาภายในคณะในการเตรียมความพรอมสําหรับ

งบดําเนินงาน 100,000                      

100,000                      

กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมอยางมีสาระของแตละคณะ 
 

งบรายจาย งบแผนดิน
งบดําเนินงาน 50,000                        

14,400    
 คาตอบแทนวิทยากร ( 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600.เปนเงิน 
14,400.-)

12,000    
คาอาหารวาง (60 คนๆละ 4 มื้อๆละ25.- เปนเงิน 6,000.-)
คาอาหาร (60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 .- เปนเงิน 6,000.-)

23,600    

หมวดคาตอบแทน

รวม 50,000                        

งบดําเนินงาน 50,000                        

วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 23,600.-

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ



9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400    
คาตอบแทนวิทยากร (4 คนๆละ 6 ชมๆละ 600.-  เปนเงิน 
14,400.-)

81,000    
คาอาหารวาง (60 คนๆละ8 มื้อๆละ25.- เปนเงิน 12,000.-)
คาอาหาร (60 คนๆละ 8 มื้อๆละ 50.- เปนเงิน 24,000.- )
คาที่พัก (60 คนๆละ 3 คืน ๆละ 250.- เปนเงิน 45,000.-) 

4,600      
คาวัสดุเชื้อเพลิง  เปนเงิน  4,600.-

9.9    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

อบรมทักษะความเปนผูนํา

จัดอบรมทักษะความเปนผูนําใหกับสโมสรนักศึกษา องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา  ประธานหอพัก ชุดใหม

งบดําเนินงาน

เพ่ือฝกความเปนผูนํา  เรียนรูระบบการบริหารจัดการงานกิจกรรมนักศึกษา  รวมทั้งการฝกปฏิบัติเขียนโครงการ
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
100,000                      

รวม 100,000                      

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาตอบแทน

รายละเอียดคาใชจาย

อบรมทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร

จัดอบรมทักษะการวิเคราะหและการสื่อสารใหกับนักศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามตัวบงชี้
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

1,000                     

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

งบดําเนินงาน

หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,000 .-

10,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)

1,500                     

7,500                     

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม 10,000                        



9.10    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

9.11    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน

อบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

1,500                     

งบรายจาย

จัดอบรมการใชเวชภัณฑอยางถูกวิธี การดูแลสุขภาพใหกับนักศึกษา เพ่ือการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  
ปราศจากโรคภัยตางๆ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมการใชเวชภัณฑอยางถูกวิธี

10,000                        
หมวดคาตอบแทน

1,000                     

จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันใหกับนักศึกษาที่ตอบเสริมทักษะดานวิชาการในการใชภาษาอังกฤษ

รวม

รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,000 .-

 
งบแผนดิน เงินรายได

งบดําเนินงาน 10,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)

10,000                        

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย 7,500                     

1,500                     
งบดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

9.12   กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

10,000                        รวม

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาตอบแทน

1,000                     
วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,000 .-

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

งบรายจาย

หมวดคาใชสอย
คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)

7,500                     

วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,000 .-
1,000                     

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม 10,000                        

อบรมการเขียนจดหมายราชการ

จัดอบรมการเขียนจดหมายราชการ จดหมายธุรกิจ และการปฏิบัติงานธุรการใหกับนักศึกษา

งบดําเนินงาน 10,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)
7,500                     

1,500                     



9.13    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

9.14    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาตอบแทน

งบแผนดิน เงินรายได

การใชเครื่องใชสํานักงาน

จัดอบรม วิธีการใชเครื่องใชสํานักงานใหกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษานําไปใชในการทํางาน เชน การใชเครื่องโทรสาร

10,000                        

วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,000 .-

การใชเครื่องถายเอกสาร  การใชเครื่องดิจิตอล ฯลฯ
งบรายจาย
งบดําเนินงาน 10,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)

1,500                     

รายละเอียดคาใชจาย

1,000                     

อบรมวัยใสหางไกลเอดส

อบรมใหความแกนักศึกษาในการดูแลตนเอง เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ   โรคเอดส   และการรณรงคปองกันการ

7,500                     

รวม

หมวดคาใชสอย

งบดําเนินงาน 10,000                        
หมวดคาตอบแทน 1,500                     

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

รวม

หมวดคาวัสดุ 1,000                     
คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,000.-  

10,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)
7,500                     

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาตอบแทน

1,500                     



9.15    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร (1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 500.-  เปนเงิน
1,500 .-)

9.16    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
7,500      

1,000                     

เงินรายได

รวม

หมวดคาวัสดุ

10,000                        
หมวดคาใชสอย

อบรมขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกกันน็อค

จัดอบรมการใชรถใชถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และการปองกันอันตรายดวยการสวมหมวกกันน็อคเวลาขับขี่ 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รถจักรยานยนต
 

คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)
7,500                     

1,500                     หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

10,000                        งบดําเนินงาน

จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน เพ่ือแจงกฎระเบียบ  การดําเนินชีวิต  และการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
 

งบรายจาย งบแผนดิน

คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,000.-  
10,000                        

ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน

รายละเอียดคาใชจาย

7,500      

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาใชสอย

2,500                     
คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 2,500.-  

ผูเสนอโครงการ

รวม 10,000                        

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

คาอาหารวาง(500คนๆละ1มื้อๆละ15.- เปนเงิน 7,500.-)



1. ช่ืองาน/โครงการ สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม และสํานึกในความเปนไทย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอท่ี  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอท่ี  3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอท่ี  1.3

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมใหแตละมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกง  คนดี  มีความสุข และภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รวมท้ัง กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 D  โดย Dท่ีสอง คือ Decency  การสงเสริม
ใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และสํานึกในความเปนไทย  ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเปนสิ่งหนึ่งท่ีสะทอนถึงความเปนคนไทย
อยางสมบูรณ  

4. วัตถุประสงค

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษาสืบสานประเพณีไทยตลอดไป
2.เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับประเพณีของไทย และปลูกฝงไวในจิตสํานึก
3.เพื่อใหนักศึกษาไดภาคภูมิใจและสํานึกในความเปนไทย

5.1 ประกวดรองเพลง "รักษไทยใจลูกทุง  มุงสูฝน"
5.2 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
5.3 สืบสานประเพณีลอยกระทง
5.4 รวมพิธีกับจังหวัดเพชรบุรี
5.5 รวมขบวนแหพระนครคีร ี 
5.6 พิธีไหวครูและพิธีหลอเทียนพรรษา 
5.7 ฉลองเทียนพรรษา
5.8 แหเทียนพรรษา
5.9 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4

5,000 คน



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. ประกวดรองเพลง "รักษไทยใจลูกทุง  มุงสูฝน"
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
3. สืบสานประเพณีลอยกระทง
4. รวมพิธีกับจังหวัดเพชรบุรี
5. รวมขบวนแหพระนครคีร ี 
6. พิธีไหวครูและพิธีหลอเทียนพรรษา 
7. ฉลองเทียนพรรษา
8. แหเทียนพรรษา
9. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. ประกวดรองเพลง "รักษไทยใจลูกทุง  มุงสูฝน" 100,000   
2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 30,000     

                            30,000                     

100,000                   
30,000                                                

                            
                            
                            

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 525,000           

                            

                            

200,000                   

100,000                   
30,000                     

200,000                   

                            

30,000                    

                            
35,000                    
30,000                    
20,000                    

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

30,000                    

30,000                     
50,000                     
35,000                     
30,000                     
20,000                     

50,000                    

รวม 525,000                                                         525,000                      

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 30,000     
3. สืบสานประเพณีลอยกระทง 200,000   
4. รวมพิธีกับจังหวัดเพชรบุรี 10,000     10,000    10,000     
5. รวมขบวนแหพระนครคีร ี 50,000    
6. พิธีไหวครูและพิธีหลอเทียนพรรษา 35,000     
7. ฉลองเทียนพรรษา 30,000     
8. แหเทียนพรรษา 20,000     
9. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ 30,000     

                340,000                  60,000                    125,000    
340,000                       60,000                       125,000                      

525,000                                                                                                  
รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

33,000     
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน (5 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 1,000 .-
เปนเงิน 10,000.-)
เงินรางวัล  (ชนะเลิศ 10,000 .- รองชนะเลิศ 8,000.- ชมเชย
5,000.-  เปนเงิน  23,000.-)

10,000     
คาจางนักรองอาชีพรับเชิญ  2 คนๆละ 5,000 .-
เปนเงิน  10,000.-)

57,000     
วัสดุประชาสัมพันธ    เปนเงิน   20,000.-
โลเกียรติยศ  (3 โลๆ 1,000.-  เปนเงิน 3,000.-)
วัสดุคอมพิวเตอร  เปนเงิน  17,000.-
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 17,000.-

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ประกวดรองเพลง "รักษไทยใจลูกทุง  มุงสูฝน"

100,000                     

งบดําเนินงาน 100,000                     
หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

จัดประกวดรองเพลงลูกทุงในกลุมระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

1.จัดพิธีถวายพระชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5 ธันวาคม

รวม

4,500      
เงินรางวัล (ชนะเลิศ 1,500.- รองชนะเลิศอันดับ1  1,200.- 
รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1,000.- ชมเชย 800.- 
เปนเงิน 4,500.-)

7,700      
คาเดินทางพอดีเดน  (7 คนๆละ 500.- เปนเงิน 3,500.-)
คาจัดสถานท่ี เปนเงิน 3,000.-
คาอาหารวาง (60 ชุดๆละ20.- เปนเงิน 1,200.-)

17,800     
คาโล (7 โลๆละ 1,200 .- เปนเงิน 8,400.-)
วัสดุเชื้อเพลิง    เปนเงิน 3,000 .-
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน  1,400.-
วัสดุประชาสัมพันธ   เปนเงิน 5,000.-

40,000     

2.ประกวดคํากลอนวันพอ
3.มอบรางวัลพอดีเดน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1.จัดพิธีถวายพระชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5 ธันวาคม

งบดําเนินงาน 30,000                       
หมวดคาตอบแทน

รวม

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

53,500     
ตอบแทนกรรมการตัดสินประกวดกระทงสดและนางนพมาศ 
(14 คนๆละ 500.-  เปนเงิน 7,000 บาท)
เงินรางวัลนางนพมาศ (ชนะเลิศ 15,000 รองชนะเลิศ 
อันดับ1  10,000.- รองชนะเลิศอันดับ2  7,000.- ขวัญใจ
มหาชน   7,000.-  เปนเงิน 39,000.-)
เงินรางวัลประกวดกระทงสด (ชนะเลิศ 3,000.- รองชนะเลิศ
อันดับ 1  2,000.- รองชนะเลิศอันดับ 2 1,500.- ชมเชย
1,000.- เปนเงิน 7,500.-)

69,600     
คาเชาเวที  16 ม. เปนเงิน  10,000.-
คาจางวงดนตรี พรอมแดนเซอร  10,000.-
คาเชาชุดการแสดงพรอมแตงหนาการแสดงนักศึกษา (6ชุดๆ
ละ 2,000.- เปนเงิน 12,000.-)
คาอาหารนักศึกษาเตรียมงาน (60 คนๆละ2มื้อๆละ 50.- 
เปนเงิน 6,000.-)
คาอาหารวาง (30ชุดๆละ20.- เปนเงิน  600.-)

เงินรายไดงบรายจาย

สืบสานประเพณีลอยกระทง

1.จัดประกวดนางนพมาศ  ประกวดการประดิษฐกระทงจากใบตอง
2.จัดมหรสพ รําวงยอนยุค   หนังตะลุง   ละครชาตรี
 

งบแผนดิน รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 200,000                     

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

คาอาหารวาง (30ชุดๆละ20.- เปนเงิน  600.-)
คาจางรําวงยอนยุค  เปนเงิน  15,000.-
คาเชาเครื่องปนไป   เปนเงิน 5,000.-
คาเชาไฟฟาประดับงาน    เปนเงิน 3,500.-
คาจางละครชาตร ี   เปนเงิน 3,500.-
คาจางหนังตลุง   เปนเงิน  4,000.-

76,900     
วัสดุประชาสัมพันธ    เปนเงิน  20,000.-
คาจางทําคัตเอาตฉากหลังเวที 16 ม. เปนเงิน 10,000.-
สายสะพาย (30 เสนๆละ 200.- เปนเงิน 6,000.-)
สายสะพายผูชนะเลิศ (4 เสน ๆละ 800.- เปนเงิน 3,200.- )
โลเกียรติยศ (2 โลๆละ 1,000.- เปนเงิน 2,000.-)
ชุดพิธีกร (2 ชุดๆละ 2,000.- เปนเงิน 4,000.-)
วัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 11,700.-
วัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  10,000.-
ของท่ีระลึกผูเขาประกวด(100ชิ้นๆละ100 .-เปนเงิน10,000.-)

หมวดคาวัสดุ

รวม 200,000                     



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย 10,000     
จางทําพานพุม (5 พานๆละ 1,000.- เปนเงิน 5,000.-)
คาอาหารนักศึกษารวมพิธี (50คนๆละ2ครั้งๆละ 50.-
เปนเงิน  5,000.-)

20,000     
จางทําพวงมาลาวันปยะมหาราช (ประกวด) เปนเงิน20,000.-

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

รวมพิธีการกับจังหวัดเพชรบุรี

1.รวมพิธีถวายพวงมาลา วันปยะมหาราช
2..รวมพิธีถวายพวงมาลา วันพระจอมเกลา
3.รวมงานพิธีตามท่ีสวนราชการจังหวัดเชิญเขารวม

งบดําเนินงาน 30,000                       คาใชสอย
งบรายจาย

30,000                       

หมวดคาวัสดุ

งบแผนดิน เงินรายได

รวมขบวนแหพระนครคีรี  

จัดขบวนแหรวมพิธีเปดงานพระนครคีรี

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
50,000                       งบดําเนินงาน

รวม

งบรายจาย

30,000     
คาเชาชุดและแตงหนา (100 คนๆละ 300.- เปนเงิน 30,000.-)

หมวดคาวัสดุ 20,000     
วัสดุตกแตงขบวนแห    เปนเงิน  20,000.-

รวม

50,000                       

50,000                       

หมวดคาใชสอย
งบดําเนินงาน



9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

8,200      
คาตอบแทนคณะกรรมการประกวดพาน (7 คนๆละ 200.-
เปนเงิน 1,400.-)
ถวายปจจัยพระภิกษุสงฆ  (9 รูปๆละ 500.- เปนเงิน 4,500.-)
เงินรางวัลประกวดพานไหวครู (ชนะเลิศ 1,000.- รองชนะเลิศ
อันดับ 1 800.-รองชนะเลิศอันดับ 2 500.-เปนเงิน 2,300.-) 

14,400     
จางวงดนตรีไทย  เปนเงิน   3,500.-
จางตกแตงสถานท่ีพรอมปายเวที  เปนเงิน 3,500.-
คาอาหารนักศึกษาเตรียมเงาน (60คนๆละ 40.-เปนเงิน2,400 
คาอาหารกลางวัน (100คนๆละ50.- เปนเงิน 5,000.-) 

12,400     
วัสดุหลอเทียนพรรษา  เปนเงิน 5,000.-
วัสดุประชาสัมพันธ  เปนเงิน 4,700.-
วัสดุคอมพิวเตอร  เปนเงิน 2,700.-

พิธีไหวครูและพิธีหลอเทียนพรรษา 

1.จัดพิธีไหวครู

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม 35,000                       

35,000                       
หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

2.จัดพิธีหลอเทียนพรรษา 
งบรายจาย งบแผนดิน
งบดําเนินงาน



9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,100      
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินตกแตงเทียน (7คนๆละ 200.-
เปนเงิน 1,400.-)
ตอบแทนคณะกรรมกาตัดสินประกวดลูกทุง (7คนๆละ 300.-
เปนเงิน 2,100.-)
เงินรางวัลประกวดตกแตงเทียน (ชนะเลิศ1,000.-รองชนะเลิศ
อันดับ 1 800.-รองชนะเลิศอันดับ 2  500.-เปนเงิน 2,300.-)
เงินรางวัลประกวดลูกทุง (ชนะเลิศ1,500.-รองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง 1,000.-รองชนะเลิศอันดับสอง 800.-เปนเงิน  
3,300.-)

20,900     
คาจางวงดนตรีพรอมเครื่องเสียง เปนเงิน  4,000.-     
สนับสนุนชุดการแสดงหอพัก (5 หอๆละ 2,000.- เปนเงิน
10,000.-)
อาหารวาง  (30 ชุดๆละ 20.-  เปนเงิน 600.-)
อาหารนักศึกษาเตรียมงาน (60คนๆละ40.- เปนเงิน 2,400.-)
ตกแตงสถานท่ีพรอมปายเวที  เปนเงิน 3,900.-

หมวดคาใชสอย

ฉลองเทียนพรรษา

1.ประกวดการตกแตงเทียนพรรษา
2.ประกวดรองเพลงลูกทุง
3.การแสดงนักศึกษาหอพัก

งบดําเนินงาน 30,000                       
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาตอบแทน

ตกแตงสถานท่ีพรอมปายเวที  เปนเงิน 3,900.-

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,000      เชาชุดนางเทียน คนถือปายมหาวิทยาลัย (5คนๆละ 1,200.-
เปนเงิน 6,000.-)
จางวงแคน    เปนเงิน  3,000.-

11,000     
วัสดุประดับตนเทียน    เปนเงิน  10,000.-
น้ําด่ืม    เปนเงิน   1,000.-

30,000                       

แหเทียนพรรษา

จัดขบวนแหเทียนพรรษาเพื่อนําไปถวายวัดมหาธาตุวรวิหาร
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
20,000                       

รวม 20,000                       

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาใชสอย
งบดําเนินงาน

รวม



9.9   กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,500      
เงินรางวัล (ชนะเลิศ 1,500.- รองชนะเลิศอันดับ1 
1,200.-รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000.- ชมเชย 800.- 
เปนเงิน 4,500.-)

7,700      
คาเดินทางแมดีเดน  (7 คนๆละ 500.- เปนเงิน 3,500.-)
คาจัดสถานท่ี เปนเงิน 3,000.-
คาอาหารวาง (60 ชุดๆละ20.- เปนเงิน 1,200.-)

17,800     
คาโล (7 โลๆละ 1,200 .- เปนเงิน 8,400.-)
วัสดุเชื้อเพลิง    เปนเงิน 3,000 .-
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน  1,400.-
วัสดุประชาสัมพันธ   เปนเงิน 5,000.-

รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 30,000                       

2.ประกวดคํากลอนวันแม
3.มอบรางวัลแมดีเดน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชีนีนารถ

1.จัดพิธีถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ  12 สิงหาคม

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

รวม 30,000                       

ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูเสนอโครงการ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)



1. ชื่องาน/โครงการ สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม  (Decency)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่สังคมเปลี่ยนแปลงนิยมบริโภควัตถุเปนปจจัยสําคัญรวมทั้งการเผยแพรภาพหรือวิถีชีวิตสมัยใหม
ทําใหสังคมไทยเริ่มขาดคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  กองพัฒนานักศึกษาในฐานะหนวยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจึงไดจัด
ทําโครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเปนคนดี คนเกงในสังคมตอไป

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือฝกใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ
2.เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษารูผิด ชอบ ชั่วดี ในการดําเนินชีวิต
3.เพ่ือใหนักศึกษารูถึงปจจัยเสี่ยงที่ทําใหสังคมเสื่อมโทรม
4.เพ่ือสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทย

5.1 คายวิถีพุทธธรรม
5.2 อบรมคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต
5.3 ทําบุญหอพักนักศึกษา 
5.4 อบรมการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. คายวิถีพุทธธรรม
2. อบรมคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต
3. ทําบุญหอพักนักศึกษา 
4. อบรมการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. คายวิถีพุทธธรรม 10,000    

เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 130,000           

1,600 คน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

50,000                                                50,000                    

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

20,000                                                20,000                    
รวม 130,000                                                          130,000                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

1. คายวิถีพุทธธรรม 10,000    
2. อบรมคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต 50,000    
3. ทําบุญหอพักนักศึกษา 50,000     
4. อบรมการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 20,000     

                                                  60,000                     70,000      

130,000                                                                                                     
รวม                                      60,000                        70,000                         



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4,000      
คาสนับสนุนที่พัก    เปนเงิน 4,000 .-

6,000      
เครื่องปจจัยไทยธรรม    เปนเงิน 5,000.-
นํ้ามันเชื้อเพลิง   เปนเงิน   1,000.-

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,600      
คาตอบแทนพระวิทยากร   ( 4รูปๆละ 3 ชม.ๆละ 800.- 

คายวิถีพุทธธรรม

นํานักศึกษาปฏิบัติธรรม  ณ  วันหวยทรายใต  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

รวม

อบรมคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

จัดบรรยายธรรมใหกับนักศึกษา

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย

10,000                        

งบดําเนินงาน 10,000                        

50,000                        
งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนพระวิทยากร   ( 4รูปๆละ 3 ชม.ๆละ 800.- 
เปนเงิน 9,600-)

30,000    
คาอาหารวาง  (500 คนๆละ4 มื้อๆละ 15.- เปนเงิน30,000.-)

10,400    
วัสดุสํานักงาน   10,400.-

หมวดคาใชสอย

รวม

หมวดคาวัสดุ

50,000                        



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

21,000    
คาอาหารเลี้ยงพระเพล  (7 หอ ๆละ 3,000.- เปนเงิน21,000.-

29,000    
คาเครื่องปจจัยไทยธรรม(7 หอๆละ1,000.- เปนเงิน10,500.-)
อุปกรณประกอบพิธีทางศาสนา    เปนเงิน  18,500.-

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600      
คาตอบแทนวิทยากร   (2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600.- 
เปนเงิน  3,600.-)

15,000    
คาอาหารวาง(500คนๆละ2 มื้อๆละ 15.- เปนเงิน 15,000.-)

ทําบุญหอพักนักศึกษา 

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
50,000                        

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

อบรมการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

รวม 50,000                        

งบดําเนินงาน

จัดอบรมการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน  งานทําบุญ   งานแตงงาน  งานศพ   งานบวช  รวมทั้งการ
อาราธนาศีล  สวดมนต

20,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

งบดําเนินงาน

จัดพิธีทําบุญหอพักประจําปทุกหอพัก
งบรายจาย

คาอาหารวาง(500คนๆละ2 มื้อๆละ 15.- เปนเงิน 15,000.-)
1,400      

วัสดุสํานักงาน   1,400.-

ผูเสนอโครงการ

รวม 20,000                        

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

หมวดคาวัสดุ



1. ชื่องาน/โครงการ สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานนันทนาการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือเปนผลการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สามารถอยูหรือทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดในสังคม มีความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ  มีไหวพริบ  สติปญญา  สามารถ 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดเปนอยางด ี

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัย

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษามีคุณภาพเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
2.เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะความรู  สามารถจะนําไปประยุกตใชไดในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
3.เพ่ือนักศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการมีความเปนผูนํากลาคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรค
4.เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการคิด สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆได 
5.เพ่ือใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
6.เพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี  กระตื้อรือรนในการทํางาน และการเรียน

5.1 วันชาวหอ
5.2 เปดโลกชมรม 
5.3 ประกวด Star Of PBRU 2011
 

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. วันชาวหอ
2. เปดโลกชมรม 
3. ประกวด Star Of PBRU 2011

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. วันชาวหอ 40,000    
2. เปดโลกชมรม 30,000     

เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 155,000           

4,000 คน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน
40,000                                                40,000                    
30,000                                                30,000                    

รวม 155,000                                                          155,000                       
85,000                                                85,000                    

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

2. เปดโลกชมรม 30,000     
3. ประกวด Star Of PBRU 2011 85,000     

                 40,000                                                     115,000    

155,000                                                                                                     
40,000                                                            115,000                       รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000    
คาจางวงดนตรีพรอมเครื่องเสียง    เปนเงิน 6,000.-
เชาชุดการแสดงพรอมแตงหนา (6 หอๆละ 1,500.-เปนเงิน  
9,000.-)

25,000    
จางทําวารสารวันชาวหอ(500เลมๆละ30.- เปนเงิน15,000.-)
วัสดุแขงขันกีฬาพ้ืนบาน    เปนเงิน  5,000.-
ถวยรางวัล (10 ถวยๆละ 500.- เปนเงิน 5,000.-)

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
วันชาวหอ

งบดําเนินงาน 40,000                        

1.จัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบานนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.ประกวดหอพักดีเดน
3.โชวการแสดงของแตละหอพัก และการขับรองเพลงประจําหอพัก

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

รวม 40,000                        

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

เปดโลกชมรม 

แตละชมรมแสดงวิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเชิญชวนการรับสมัครสมาชิกใหม 
 

15,000    
คาจางวงดนตรีพรอมเครื่องเสียง เปนเงิน 15,000.-

15,000    
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน  15,000.-

 

งบดําเนินงาน 30,000                        
งบแผนดิน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

รวม

งบรายจาย เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

30,000                        



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,500    
คาตอบแทนคณะกรรมการ (10 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 500 .-
เปนเงิน  10,000.-)
เงินรางวัล (ชนะเลิศ 2รางวัลๆละ 2,000.-รองชนะเลิศอับดับ1
2 รางวัลๆละ 1,500.- รองชนะเลิศอันดับ 2  2รางวัลๆ
ละ 1,000.- ขวัญใจมวลชน 1,500.- เปนเงิน 10,500.-)

34,000    
คาที่พักผูเขาประกวดและคณะทํางานวันเก็บตัว (20 คนๆละ
350.-  เปนเงิน 7,000.-)
คาอาหาร (60คนๆละ 5 มื้อๆละ 50.- เปนเงิน 15,000.-)
คาตกแตงสถานที่พรอมปายเวที  เปนเงิน  4,000.-
คาเชาเวที   เปนเงิน  10,000.-

30,500    
จางทําสายสะพาย (20เสนๆละ 100 .- เปนเงิน 2,000.-)
จางทําสายสะพายผูเขารอบฯ (3 เสนๆละ 800.- เปนเงิน

2.ดําเนินการประกวด โดยมีขั้นตอนการเก็บตัว  การอบรมบุคลิกภาพ  
3.ประกาศผลการประกวด ผูชนะตองรวมกิจกรรมตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนตัวแทนนักศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปรวมการประกวดกิจกรรม พ.จ.น.ก. ปการศึกษา 2554

ประกวด Star Of PBRU 2011

1.ทุกคณะสงตัวแทนนักศึกษา ชาย 1 คน หญิง 1 คน เขาประกวด Star Of PBRU 2011

หมวดคาตอบแทน
งบดําเนินงาน 85,000                        

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จางทําสายสะพายผูเขารอบฯ (3 เสนๆละ 800.- เปนเงิน
2,400.-)
วัสดุเชื้อเพลิง เปนเงิน 3,000.-
คาเชาเกาอี้  (1500ตัวๆละ3.-  เปนเงิน 4,500.-)
จางทําโลเกียรติยศ (7 โลๆละ 1,000.- เปนเงิน 7,000.-)
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 11,600.-

ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

รวม 85,000                        

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)



1. ชื่องาน/โครงการ สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกใหกับนักศึกษาที่จะรวมสรางสังคมไทยใหนาอยูรูจักเสียสละสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวมมีจิตอาสา
ชวยเหลือสังคม  รวมทั้งปลูกฝงใหนักศึกษารูคุณคาของทรัพยากรทางธรรมชาต ิและรวมกันอนุรักษไวใหระบบนิเวศดําเนินไป
อยางปกติธรรมชาติ  กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการสรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอมขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและรูจักบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม

3.  หลักการและเหตุผล

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือฝกใหนักศึกษามีจิตอาสาชวยเหลือสังคม และติดเปนนิสัยเพ่ือจบการศึกษาออกไป
2.เพ่ือใหนําวิชาความรูที่ไดศึกษาออกชวยเหลือสังคม
3.เพ่ือใหนักศึกษาไดรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5.1 คายอาสาวิชาการบริการชุมชน "ราชภัฏทอฝนฯ"
5.2 คายสรางทักษะชีวิตดวยจิตอาสา
5.3 รักโลก....รักษสิ่งแวดลอม 
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4
4

300 คน



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. คายอาสาวิชาการบริการชุมชน "ราชภัฏทอฝนฯ"
2. คายสรางทักษะชีวิตดวยจิตอาสา
3. รักโลก....รักษสิ่งแวดลอม 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. คายอาสาวิชาการบริการชุมชน "ราชภัฏทอฝนฯ" 100,000   
2. คายสรางทักษะชีวิตดวยจิตอาสา 20,000    
3. รักโลก....รักษสิ่งแวดลอม 20,000     

                 100,000                   20,000                     20,000      

9.1    กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
เงินรายได

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 140,000           

งบประมาณรวม

100,000                                               100,000                  

แหลงงบประมาณ
( บาท) งบแผนดิน

20,000                                                20,000                    

รวม 140,000                                                          140,000                       
20,000                                                20,000                    

140,000                                                                                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 100,000                       20,000                        20,000                         

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
คายอาสาวิชาการบริการชุมชน "ราชภัฏทอฝน ปนนํ้าใจ"9.1    กิจกรรม

 แนวทางการดําเนินงาน

22,000    
คาอาหาร ( 40คนๆละ 6 มื้อๆละ 45.- เปนเงิน 10,800.-)  
คาอาหารวาง (40คนๆละ 12 มื้อๆละ15.-เปนเงิน 7,200.-) 
คาสนับสนุนที่พักคางคืน  เปนเงิน  4,000.-

78,000    
วัสดุสํานักงาน     เปนเงิน  10,000.-
วัสดุงานคอมพิวเตอร  เปนเงิน 15,000.-
วัสดุประชาสัมพันธ   เปนเงิน  8,000.-
วัสดุไฟฟา     เปนเงิน 20,000.-
วัสดุกอสราง  เปนเงิน 20,000.-
วัดสุงานบานงานครัว  เปนเงิน 5,000.-

นํานักศึกษาออกคายอาสาโดยการนําความรูในศาสตรที่ตนศึกษาไปชวยเหลือสังคม เพ่ือเปนการฝกประสบการณ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา และเปนการชวยเหลือสังคม
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คายอาสาวิชาการบริการชุมชน "ราชภัฏทอฝน ปนนํ้าใจ"

รวม 100,000                      

งบดําเนินงาน 100,000                      
หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร (2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 600.-  เปนเงิน
3,600 .-)

1,400

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000                        

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คายสรางทักษะชีวิตดวยจิตอาสา

คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,400.-  

 

15,000                   

1.จัดอบรมการสรางทักษะชีวิตดวยจิตอาสา

หมวดคาตอบแทน 3,600                     

2.นํานักศึกษาฝกการทํางานดวยจิตอาสา

รวม 20,000                        

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

รักโลก....รักษสิ่งแวดลอม 

นํานักศึกษาปลูกปาชวยโลก
นํานักศึกษาเก็บขยะตามสถานที่สาธารณะ
 

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

รายละเอียดคาใชจาย

คาอาหารวาง(500คนๆละ2มื้อๆละ15.- เปนเงิน 15,000.-)

20,000    
คาวัสดุการเกษตร   เปนเงิน 20,000.-

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

หมวดคาวัสดุ
งบดําเนินงาน 20,000                        

รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

รวม 20,000                        

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมประชาธิปไตย (Democracy)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนหนวยงานของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวย สโมสรนักศึกษาแตละคณะ
องคการบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  มีบทบาทในการเปนองคกรที่ตองดูแลนักศึกษา ไมวาจะเปน การรับเร่ือง
รองเรียน  การจัดการเลือกตั้งใหไดมาซึ่งผูนํานักศึกษาในแตละองคกรนักศึกษา  การดูแลรักษาสิทธิประโยชนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  การชวยเหลือนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย   การไดมาของ
ตัวแทนนักศึกษาที่จะมาเปนผูนําขององคกรนักศึกษาในตําแหนง นายกองคการบริหารนักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษาแตละคณะ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

ตัวแทนนักศึกษาที่จะมาเปนผูนําขององคกรนักศึกษาในตําแหนง นายกองคการบริหารนักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษาแตละคณะ
เพื่อเปนการสรางคุณลักษณะนิสัยรักวิถีแหงประชาธิปไตย รวมรับผิดชอบตอสังคม  มีความโปรงใสยุติธรรมแกนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการ เลือกตั้งโปรงใสสรางประชาธิปไตยในสถานศึกษา  เพื่อสรางเสริมใหนักศึกษารูจักการ 
ใชสิทธิเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพที่พึงม ีเคารพสิทธิของผูอื่น เขาใจในความเสมอภาค และสามารถจัดการเลือกตั้งได

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาดําเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ประกอบดวย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
2.เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ด ีและมีมุมมองที่ถูกตองในระบอบประชาธิปไตย
3.เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจวิธีการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
4.เพื่อใหนักศึกษาไดถายทอดความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติจริงไปยังเพื่อน ญาติพี่นอง ครอบครัวและสังคมรอบขาง
5.เพื่อเปนแบบอยางแกเพื่อนนักศึกษา และเยาวชนในสังคม

5.1 จัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา
5.2 ประสานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
5.3 เผยแพรความรูวิถีประชาธิปไตย

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาที่มาใชสิทธิเลือกตั้ง

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. จัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา
2. ประสานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
3. เผยแพรความรูวิถีประชาธิปไตย

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา 23,000    
2. ประสานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 7,000      
3. เผยแพรความรูวิถีประชาธิปไตย 10,000    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละ 50

                            23,000                    
7,000                                                  7,000                      

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 40,000             

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
23,000                    

10,000                                                10,000                    
                                   40,000                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

รวม 40,000                         

3. เผยแพรความรูวิถีประชาธิปไตย 10,000    
                 40,000                                                                      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

23,000    
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 13,000.-
วัสดุประชาสัมพันธ  เปนะงิน 10,000.-

จัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา

รายละเอียดคาใชจาย

รวม

1.ประกาศรับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารนักศึกษา

40,000                                                                                                
40,000                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

23,000                        

2.ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
3.นับคะแนน และประกาศผลการเลือกตั้ง 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
งบดําเนินงาน 23,000                        

หมวดคาวัสดุ

รวม



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

7,000      
ปายประชาสัมพันธ (7ปายๆละ1,000.- เปนเงิน 7,000.-)

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    
จางทําเอกสารเผยแพร (10,000ใบๆละ1.- เปนเงิน10,000.-)

รายละเอียดคาใชจาย

ประสานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

ประสานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

เผยแพรความรูวิถีประชาธิปไตย

จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเรื่องประชาธิปไตย

งบดําเนินงาน 7,000                          

รวม 7,000                          

10,000                        

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาวัสดุ

รวม 10,000                        

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

งบดําเนินงาน

ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



1. ชื่องาน/โครงการ สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือเปนการสานสายสัมพันธระหวางนักศึกษาคณะตาง ๆ ใหบังเกิดความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวรักใครปรองดองสมานฉันท
รวมทั้งการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงใชเวลาวางใหเปนประโยชนไมของเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนเพ่ือเปนการสรางชื่อเสียงดาน 
การแขงขันกีฬา ในเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. และการเขารวมการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  กองพัฒนานักศึกษาจึงไดดําเนินโครงการสรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

สุขภาพ

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
2.เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไมของเกี่ยวกับยาเสพติด
3.เพ่ือสรางความรักความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย 
4.เพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในดานการแขงขันกีฬา

5.1 รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  
5.2 จัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.   
5.3 จัดการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ ครั้งที่ 1  
5.4 จัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ  "ดอนขังใหญเกมส"

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจในการมีสวนรวมของนักศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  
2. จัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.   
3. จัดการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ ครั้งที่ 1  
4. จัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ  "ดอนขังใหญเกมส"

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  320,000   
2. จัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.   862,000   

ชื่อกิจกรรม
( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4

5,000 คน

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)
T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

50,000                     

                            320,000                  
                            

ชื่อกิจกรรม

                            
472,800                                               472,800                  

แหลงงบประมาณงบประมาณรวม

50,000                    

1,704,800                     

862,000                   862,000                  

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                   1,704,800                    

320,000                   

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 1,704,800        

รวม

2. จัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.   862,000   
3. จัดการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ ครั้งที่ 1  50,000    
4. จัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ  "ดอนขังใหญเกมส" 472,800   

                 1,182,000                 50,000                     472,800    
472,800                       

1,704,800                                                                                                   
รวม 1,182,000                     50,000                        



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน 320,000

วันละ 150 เปนเงิน  46,800.-)
166,270   

คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาชวงเก็บตัวฝกซอม  (26 คนๆ ละ 2 รอบ
รอบละ 12 วันๆละ 80 บาท เปนเงิน 49,920.-)
คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาวันแขงขัน  (26 คนๆ 9 วันๆละ 120.-  
เปนเงิน 28,080.-)
คาเบี้ยเลี้ยงผูฝกสอนวันแขงขัน(13 คนๆละ 9 วันๆละ210.-
เปนเงิน 24,570.-)
คาที่พัก (13 หอง ละ  7 คืน ๆ  700 บาท เปนเงิน 63,700.- )   

66,430    
ชุดวอรมนักกีฬา  ผูฝกสอน  และ ผูจัดการทีม (43คนๆล1ชุด
ชุดละ 1,400.-เปนเงิน 60,200.-)
เวชภัณฑกีฬา    เปนเงิน  6,230.-

40,500    

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ชนิดกีฬาที่สงแขงขัน เชน กรีฑา  เปตอง  วอลยเลบอลชายหาด

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
โดยมีการฝกซอมเก็บตัวนักกีฬารวมทั้งผูฝกสอนกีฬา  

งบรายจาย งบแผนดิน

หมวดคาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน 46,800                   
คาตอบแทนผูฝกสอนกีฬา (13 คนๆละ 2รอบๆละ 12 วัน 

หมวดคาใชสอย

หมวดคาใชจายอื่นๆ 40,500    
 คาสมาชิกการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

เปนเงิน 12,000.-
เงินสนับสนุนการรวมการแขงขัน(ลงขัน) เปนเงิน 25,000.-
คาธรรมเนียมเขารวมการแขงขัน  เปนเงิน 3,500.-

320,000                      รวม

หมวดคาใชจายอื่นๆ



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

183,400   
คาจางชุดการแสดง (4 ชุดๆ ละ 3,000.- เปนเงิน 12,000.-) 
คาจางวงดนตรี เครื่องเสียง และนักรอง เปนเงิน 20,000.-
คาเชาชุดลีดเดอรพรอมแตงหนา (12 คนๆละ2,000.-
เปนเงิน 24,000-)
คาอาหารวางประชุมผูนํานักศึกษา (80คนๆละ 25.- 
เปนเงิน 2,000.-)
คาอาหารวางประชุมผูจัดการทีม (200คนๆละ 25.- เปนเงิน
5,000 .-)
จางทาสีหอประชุม  20,000.-
จางทําความสะอาดหองนํ้า  (3 คน ๆละ 4 วัน200.- เปนเงิน 
2,400.-)
จางเหมาการจัดแสดงภาคสนาม ( 2 ชุด ๆละ 49,000.-
เปนเงิน 98,000.-)

678,600   
วัสดุสํานักงาน     เปนเงิน  50,000.-
วัสดุโสตทัศนูปกรณ  เปนเงิน 20,000.-

งบดําเนินงาน

จัดการแขงขันกีฬา พ.จ.น.ก.   

จัดการแสดงภาคสนามและโชวเชียร รวมทั้งจัดประชุมคณะผูนํานักศึกษาจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย

862,000                      
หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

วัสดุโสตทัศนูปกรณ  เปนเงิน 20,000.-
โทรโขง ขนาดใหญ  (2 ตัว ๆละ 5,000.- เปนเงิน 10,000.-) 
โทรโขง ขนาดเล็ก (4 ตัว ๆละ 3,000.- เปนเงิน 12,000.-) 
เสื่อขนาด 10 เมตร (20 ผืนๆละ  2,000.- เปนเงิน 40,000.-)
พัดลม 3 ขา ขนาดใหญ(10 ตัวๆละ 3,500.- เปนเงิน35,000.-)
วัดสุกอสราง   เปนเงิน   106,300.-
ปายประชาสัมพันธ   เปนเงิน 30,000.-
เวชภัณฑกีฬา   30,000.-
รมสนาม  (10 คันๆละ 400.- เปนเงิน  4,000.-)
เปลสนาม (2 เปลๆละ 4,500.- เปนเงิน 9,000.-)
เสื้อกีฬาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมพิธีเปด
(30 ตัวๆละ 250.- เปนเงิน 7,500.-)
เสื้อแจ็คเก็ตประธานพิธีเปด-ปด และผูกลาวรายงาน (4ตัว
ตัวละๆ 1,000.-เปนเงิน 4,000.-)
ชุดกีฬาสําหรับนักกีฬาอาวุโส และคนจุดครบเพลิง (5คนๆละ
1,200 .- เปนเงิน 6,000.-)
วัสดุกีฬา  274,800.-
วัสดุงานบานงานครัว  40,000.-

862,000                      รวม



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

38,000    
คาผูตัดสินกีฬา และกรรมการสนาม เปนเงิน 20,000.-
เงินรางวัล  (ชนะเลิศ 12,000.- รองชนะเลิศ 6,000.-เปนเงิน 18,000.-)

3,000      
คาเชาเครื่องเสียง    เปนเงิน  3,000.-

9,000      
ปายประชาสัมพันธ   เปนเงิน  5,000.-
ถวยรางวัล (2 ใบ ๆละ 2,000.- เปนเงิน 4,000.-)

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.จัดการแขงขันกีฬา
2.จัดประกวดกองเชียร
3.จัดการแขงขันกรีฑา
4.จัดประกวดขบวนพาเหรด

50,000                        

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาใชสอย

จัดการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธ ครั้งที่ 1  

งบดําเนินงาน 50,000                        

รวม

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดการแขงขันกีฬาระหวางคณะ  "ดอนขังใหญเกมส"

หมวดคาตอบแทน

จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล ทีมนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพ่ือรณรงคตานภัยยาเสพติด

4.จัดประกวดขบวนพาเหรด
5.จัดประกวดการแสดงภาคสนาม

45,000    
คาตอบแทนกรรมการตัดสินจากภายนอก (5 คนๆละ15วัน 
วันละ 200.- เปนเงิน 15,000.-)
คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา-นักศึกษา (40 คนๆละ 
500.- เปนเงิน 20,000.-) 
คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร-ลีดเดอร
(10 คน ๆละ 500.- เปนเงิน 5,000.-)
คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและ
การแสดงภาคสนาม (10 คนๆละ 500.-เปนเงิน 5,000.-)

171,850   
คาเชาเครื่องเสียงพิธีเปด-ปด  (3 วัน ๆละ 3,000.-
เปนเงิน 9,000.-)
คาจางวงโยธวาทิต (2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 .- เปนเงิน 5,000 .-)
คาเชาเตนท  (25 หลังๆละ 350 .- เปนเงิน 8,750.- )
คาอาหารวางพิธีเปด-ปด(200ชุดๆล 25บาทเปนเงิน 5,000.-)
คาอาหารเตรียมงาน  (50 คน ๆ ละ 5 มื้อๆละ 30.- เปนเงิน

งบรายจาย

หมวดคาตอบแทน
472,800                      

 

หมวดคาใชสอย

งบดําเนินงาน
งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



7,500.-)
คาอาหารกลางวันคณะทํางาน ( 120 คนๆละ 3มื้อๆละ 30.- 
เปนเงิน 10,800.-)
คานํ้าดื่ม+นํ้าแข็ง สนามแขงขัน  เปนเงิน 8,000.-
ทําคัตเอาตแสตนเชียร(7คณะๆล15,000.-เปนเงิน105,000.-) 
คาเครื่องแตงกายคนถือปายมหาวิทยาลัย (4 คนๆละ 700.- 
เปนเงิน 2,800.-)
คาดอกไมตกแตงสถานที่พิธีเปด-ปด  (2 ครั้งๆละ 5,000.- 
เปนเงิน 10,000.-)

255,950   
คาวัสดุจัดเตรียมสนามแขงขัน  23,800.-
คาถวยรางวัล (25 ใบ ๆละ 480.- เปนเงิน 12,000.-) 
คาเหรียญรางวัล(590 เหรียญๆละ34 บาท เปนเงิน 20,060.-)
คาวัสดุกีฬาและอุปกรณกองเชียร(7คณะๆละ10,000.-เปนเงิน
70,000.-)
วัสดุทําพิธีจุดคบเพลิง   เปนเงิน  30,000.-
พลุส ี(40 ลูกๆ ละ 250.- เปนเงิน 10,000.-)
วัสดุกีฬา  เปนเงิน 50,000.-
เวชภัณฑ10,000.-
คาเสื้อกีฬาคณะกรรมการดําเนินงาน (70 คนๆละ 200.-
เปนเงิน 14,000.-)
จางทําสูจิบัตรการแขงขัน (100 เลมๆละ 35.- เปนเงิน
3,500.-)

หมวดคาวัสดุ

3,500.-)
จางทําเกียรติบัตรผูชนะการแขงขัน (259 ใบๆละ 10.-
เปนเงิน 2,590.-)
จางทําปายสรุปผลการแขงขัน เปนเงิน 5,000.-
จางทําปายประชาสัมพันธ (2 ปายๆละ 2,500.- เปนเงิน
5,000.-)

ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูเสนอโครงการ

รวม 472,800                      

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)



1. ชื่องาน/โครงการ สรางเสริมภูมิคุมกันจากยาเสพติด (Drug-Free)
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

จากสิ่งมอมเมาในสภาพแวดลอมของสังคม การสอดสองดูแลของภาครัฐไมทั่วถึง ทําใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุม
เยาวชน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเปนการปองกันการเกิดปญหายาเสพติดไมใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีกองพัฒนานักศึกษาจึง
ดําเนินการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด (Drug Free)  เพ่ือปฏิบัติการขจัดสิ้นยาเสพติด

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหนักศึกษารูและเขาใจโทษภัยจากยาเสพติด
2.เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักไมของเกี่ยวกับยาเสพติด
3.เพ่ือใหนักศึกษาขยายผลยังกลุมเพ่ือน "เพ่ือนชวยเพ่ือน บอกเตือนภัยยาเสพติด"

5.1 ประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด
5.2 ปฏิบัติการเพ่ือแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด
5.3 นันทนาการตานภัยยาเสพติด 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

 บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

4

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 90,000             

2,600 คน



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. ประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด
2. ปฏิบัติการเพ่ือแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด
3. นันทนาการตานภัยยาเสพติด 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. ประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด 50,000     
2. ปฏิบัติการเพ่ือแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด 20,000     
3. นันทนาการตานภัยยาเสพติด 20,000     

                                                                                  90,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
50,000                                                50,000                    
20,000                                                20,000                    

90,000                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

20,000                                                20,000                    

รวม

รวม 90,000                                                            

                                                                        90,000                         
90,000                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ประกวดวงดนตรีตานภัยยาเสพติด

 แนวทางการดําเนินงาน

28,000    
ตอบแทนกรรมการตัดสิน(10คนๆละ500.- เปนเงิน 5,000.-)
เงินรางวัล  (ชนะเลิศ 10,000.- รองชนะเลิศอันดับ  1
8,000.- รองชนะเลิศอันดับ  2  5,000.-)

18,000    
คาเชาเวที      เปนเงิน  6,000.-
คาเชาเครื่องดนตรีพรอมเครื่องเสียง   12,000.-

4,000      
คาของที่ระลึก วงดนตร ีที่เขาประกวด (15 วงๆละ200 บาท
เปนเงิน 3,000 .-)
คาวัสด ุประชาสัมพันธเปนเงิน 1,000 .-

50,000     

จัดประกวดวงดนตร ีตานภัยยาเสพติด
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 50,000                        

รวม

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000    
ชุดตรวจสารเสพติด (400 ชุด ๆละ 50.- เปนเงิน 20,000.-)

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,600      
คาตอบแทนวิทยากร (2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 600.-  เปนเงิน
3,600 .-)

15,000    

1,400      

 

ปฏิบัติการเพ่ือแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด

 นันทนาการตานภัยยาเสพติดนักศึกษาหอพัก 

ฝกผูนําหอพักใหเปนผูนําเกมนันทนาการ เพ่ือจัดเกมนันทนาการอยางมีสาระฝกทักษะทางดานตางๆ

รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 20,000                        

รวม 20,000                        

หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,400.-  

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

20,000                        

คาอาหารวาง(500คนๆละ2มื้อๆละ15.- เปนเงิน 15,000.-)

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

งบดําเนินงาน

หมวดคาวัสดุ

ตรวจปสสาวะหาสารเสพติด

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

คาวัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 1,400.-  
รวม 20,000                        



1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถตามความชอบและความถนัดในสาขาวิชาที่ศึกษา 
หรือเปนความสามารถ พิเศษของนักศึกษา อันจะสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนกลาคิด กลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
 มีทักษะในการคิด   ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ทักษะทางปญญากองพัฒนานักศึกษาจึงกําหนดจัดทําโครงการสนับสนุน
 กิจกรรมชมรม เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา เรียนรู ฝกการใชทักษะตางๆ ตามมาตรฐาน TQF และทักษะตามความชอบ
ความสามารถของตนอันเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษาในอนาคตตอไป

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

ความสามารถของตนอันเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษาในอนาคตตอไป
4. วัตถุประสงค

1.เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงออกตามความรู ความชอบ ความถนัดของตนเอง
2.เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3.นักศึกษาเกิดทักษะตางๆ เชน ทักษะทางปญญา ทักษะการคิดวิเคราะห และติดตอสื่อสาร

5.1  สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาที่สังกัดชมรม

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1,500 คน

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 200,000           



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 60,000    80,000    60,000     

                 60,000                     80,000                     60,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   200,000                       

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

200,000                                               200,000                  
รวม 200,000                       

รวม 60,000                         80,000                        60,000                         
200,000                                                                                                     

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 200,000                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมชมรมนักศึกษา

สนับสนุนการดําเนินงานของชมรมตาง ๆ จํานวน 15 ชมรม
 

200,000   
วัสดสํานักงาน    เปนเงิน  130,000.-
วัสดุประชาสัมพันธ    เปนเงิน 70,000.-

งบดําเนินงาน 200,000                      
หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 200,000                      



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานหอพักนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือเปนการใหบริการหอพักแกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูไกลจากมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาตางชาติที่มาเรียนในมหาวิทยาลัย
ไดมีที่พักอาศัยระหวางเรียน ประหยัดเวลาเดินทาง และประหยัดคาใชจายตางๆ  กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาหอพักนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใชชีวิตระหวางเรียนไดอยางมีความสุข

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษาหอพักมีความรูสึกอบอุน และอยูในกฎระเบียบ เชื่อฟงอาจารยประจําหอพัก
2.เพื่อใหนักศึกษาหอพักมีความเปนอยูที่ดี
3.เพื่อใหมีวัสด ุอุปกรณ หอพัก ใหบริการแกนักศึกษา

5.1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยหอพัก
5.2 บริหารหอพักนักศึกษา
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ระดับความพึงพอใจในการใหบริการหอพักนักศึกษา

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 616,600           



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. บริหารหอพักนักศึกษา
2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยหอพัก

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. บริหารหอพักนักศึกษา 66,600    250,000  250,000   
2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยหอพัก 50,000    

                 66,600                     300,000                   250,000    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
566,600                                               566,600                  
50,000                                                50,000                    

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 616,600                                                          616,600                       

 

รวม 66,600                         300,000                      250,000                       
616,600                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

บริหารจัดการหอพักนักศึกษาจํานวน 7 หอพัก เชน การซอมบํารุง  วัสดุทําความสะอาด 

 บริหารหอพักนักศึกษา

60,000    
คาตอบแทนอาจารยหอพัก (10คนๆละ 3ภาคเรียนๆละ2,000
เปนเงิน 60,000.-)

100,000   
คาจางซอมบํารุง  เปนเงิน 100,000.-

406,600   
วัสดุงานบานงานครัว   เปนเงิน  200,000.-
วัสดุกอสราง   เปนเงิน   90,000.-
วัสดุไฟฟา-ประปา   เปนเงิน 116,600.- บาท

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

งบดําเนินงาน 566,600                      

รวม 566,600                      



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      
คาตอบแทนวิทยากร (2 คนๆละ5 ชม.ๆละ 500.- เปนเงิน
5,000.-)

36,000    
คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก  (25คนๆละ 1,000.- เปนเงิน 25,000.-)
คาอาหาร (25คนๆละ3มื้อๆละ120.-เปนเงิน 9,000.-)
คาอาหารวาง (25คนๆละ 4มื้อๆละ 20.-เปนเงิน 2,000.-)

9,000      
วัสดุเชื้อเพลิง   เปนเงิน 5,000.-
วัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 4,000.-

หมวดคาใชสอย

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยหอพัก

จัดประชุมอาจารย และตัวแทนนักศึกษาหอพักเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหอพัก
 

หมวดคาตอบแทน

ผูเสนอโครงการ

รวม 50,000                        

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 50,000                        



1. ชื่องาน/โครงการ บริการเวชภัณฑและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายรณรงคใหคนไทยมีสุขภาพดีทั่วหนา เพื่อเปนการสนองนโยบายดังกลาว กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดบริการใหกับนักศึกษา    
ในดานเวชภัณฑ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน  เพ่ือเปนสวัสดิการใหความชวยเหลือดานสุขภาพแกนักศึกษา ใหนักศึกษา
ใชชีวิตระหวางเรียนไดอยางมีความสุข

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบริการดานเวชภัณฑสามัญเบื้องตนแกนักศึกษา
2.เพื่อใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อนักศึกษาเจ็บปวย
3.เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนสวัสดิการในการนําสงเขารับการรักษาพยาบาล เมื่อนักศึกษามีอาการเจ็บปวยรุนแรง

5.1  บริการเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเบื้องตน
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการแกนักศึกษา

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 200,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. บริการเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเบื้องตน

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. บริการเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเบื้องตน 60,000    80,000    60,000     

                 60,000                     80,000                     60,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   200,000                       

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

200,000                                               200,000                  
รวม 200,000                       

รวม 60,000                         80,000                        60,000                         
200,000                                                                                                     

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 200,000                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
บริการเวชภัณฑการปฐมพยาบาลเบื้องตน

จัดบริการเวชภัณฑและการปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมทั้งการนํานักศึกษาเจ็บปวยสงโรงพยาบาล
 

150,000   
คาเวชภัณฑ     เปนเงิน   150,000.-

50,000    
คารักษาพยาบาลนักศึกษา   เปนเงิน  50,000.-

งบดําเนินงาน 200,000                      
หมวดคาวัสดุ

หมวดรายจายอื่นๆ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)

ผูเสนอโครงการ

รวม 200,000                      

ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

งานกิจการนักศึกษานอกจากเปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเปนภารกิจหลักแลว  การใหบริการและ
สวัสดิการนักศึกษาถือเปนสิ่งหน่ึงที่จําเปนตอการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  นายจางหรือผูใชบัณฑิต
เกิดความพึงพอใจ  

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหเกิดความพรอมในการบริการแกนักศึกษา เชน การทําสัญญากูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
2.เพ่ือใหบริการนักศึกษาในทุก ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือการติดตามการรายงานผลการเรียนของ นักศึกษาทุนใหเปลา รายงานใหเจาของทุนไดรับทราบความเคลื่อนไหว
4.เพ่ือมีสถานที่จัดเก็บเอกสารสัญญา และประวัติการกูยืมเงินของนักศึกษา กยศ.

5.1 สนันสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 230,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. สนันสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สนันสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา 80,000    100,000  50,000     

                 80,000                     100,000                   50,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   230,000                       

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

230,000                                               230,000                  
รวม 230,000                       

รวม 80,000                         100,000                      50,000                         
230,000                                                                                                     

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 230,000                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สนันสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานเพ่ือความพรอมในการใหบริการนักศึกษา
 

18,000    
คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกต ิ(3 คนๆละ30วันๆละ
4 ชม.ๆละ 50.- เปนเงิน 18,000.-)

212,000   
คาจางทําคูมือการกูยืมเงิน กยศ.(3,000เลมๆละ 25.-เปนเงิน
75,000.-)
หมึกพิมพ Laser (10กลองๆละ4,900.-เปนเงิน 49,000.-)
ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก (6ตูๆละ 3,000.-เปนเงิน 18,000.-)
วัสดุสํานักงาน    เปนเงิน   50,000.-
วัสดุประชาสัมพันธ   เปนเงิน  20,000.-

งบดําเนินงาน 230,000                      
หมวดคาตอบแทน

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 230,000                      



1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการปฏิบัติงานระหวางเรียนของนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีรวมทั้งเปนการฝกใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
และสามารถนําไปประกอบอาชีพไดในอนาคต กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการจางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาใหมีงานทําระหวางเรียน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1.เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาใหมีงานทําระหวางเรียน
2.เพ่ือฝกทักษะใหนักศึกษาไดมีประสบการณสามารถนําไปประกอบอาชีพได
3.เพ่ือใหการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลาที่กําหนด

5.1 จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

         ความพึงพอใจในการใชบริการของนักศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการของนักศึกษา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 200,000           



8.1  แหลงงบประมาณ

1. จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน 50,000    100,000  50,000     

                 50,000                     100,000                   50,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

200,000   

                                   200,000                       

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

200,000                                               200,000                  
รวม 200,000                       

รวม 50,000                         100,000                      50,000                         
200,000                                                                                                     

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 200,000                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน

จางนักศึกษาปฏิบัติงานในหนวยกองทุน กยศ. งานสํานักงาน และงานกิจกรรม
 

หมวดคาตอบแทน 200,000   
คาจางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน(20คนๆละ 400ชม.
ชม.ละ 25.-  เปนเงิน 200,000.-)

หมวดคาตอบแทน

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 200,000                      



1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและองคการบริหารนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา  ซ่ึงเปนองคกรกิจกรรม ผูนํานักศึกษา เปนไปดวยความ
เรียบรอยสามารถประสานการดําเนินงานตาง ๆ ไมวาจะเปนงานกิจกรรม  งานระเบียบวินัย ตาง ๆ กองพัฒนานักศึกษา
จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษา และองคการบริหารนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกบทบาทความเปน
ผูนําไดอยางครบถวน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหการดําเนินงานของสภานักศึกษาและองคการบริหารนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีวัสดุอุปกรณสํานักงานครบถวน
2.เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเสมือนจริง
3.เพ่ือใหการจัดประชุมคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5.1 สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและองคการบริหารนักศึกษา

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภานักศึกษา และองคการนักศึกษา

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละ 70

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 30,000             



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและองคการ 
 บริหารนักศึกษา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและองคการ 10,000    10,000    10,000     

 บริหารนักศึกษา
                 10,000                     10,000                     10,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
30,000                                                30,000                    

                                                                                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 30,000                                                            30,000                         

1.จัดการประชุมผูนํานักศึกษา

รวม 10,000                         10,000                        10,000                         
30,000                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สงเสริมการบริหารงานสภานักศึกษาและองคการบริหารนักศึกษา 

2.จัดการประชุมพิจารณาโครงการ

15,000    
คาอาหารวางจัดประชุม(40คนๆละ15ครั้งๆละ25.-เปนเงิน
15,000.-)

15,000    
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน  15,000.-

งบดําเนินงาน 30,000                        

2.จัดการประชุมพิจารณาโครงการ
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)

ผูเสนอโครงการ

รวม 30,000                        

ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือใหการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาครบวงจรประกันคุณภาพ PDCA  โดยมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของ
กองพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรม เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนางานตอไป

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นในดานการประกันคุณภาพ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

1.เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นในดานการประกันคุณภาพ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
2.เพ่ือเปนไปตามวงจรการประกันคุณภาพ PDCA
3.เพ่ือตรวจเช็คจุดบกพรองในการแกไขปญหาในการจัดกิจกรรม
4.เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

5.1 จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 30,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
4



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 10,000    10,000    10,000     

                 10,000                     10,000                     10,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3.สรุปขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของนักศึกษา

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
30,000                                                30,000                    

รวม 30,000                                                            30,000                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 10,000                         10,000                         
30,000                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 

10,000                        

1.จัดทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
2.บันทึกขอมูล เพ่ือประมวลผลการประเมิน

4.สรุปผลเปนเอกสารรูปเลม 

30,000    
คาจางบันทึกขอมูล(15,000 ฉบับๆละ 2.- เปนเงิน 30,000.-)

งบดําเนินงาน 30,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

4.สรุปผลเปนเอกสารรูปเลม 

หมวดคาใชสอย

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)

ผูเสนอโครงการ

รวม 30,000                        

ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพในการบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบัน
ศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีกองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการเผยแพรขาวสารขอมูลตางๆ เชน ขาวเรื่องทุน
การศึกษา  การจัดกิจกรรม  รวมทั้งความเคลื่อนไหวตางๆ ของงานดานกิจการนักศึกษาใหกับศิษยปจจุบันและศิษยเกาไดรับทราบ

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลอันเปนประโยชนตอศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
2.เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
3.เพ่ือเสริมสรางความรักความผูกพันระหวางศิษยเกากับมหาวิทยาลัย

5.1 บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. นักศึกษารับทราบขอมูลขาวสารดานตางๆ จากมหาวิทยาลัย
2. ศิษยเการับทราบขอมูลขาวสารดานตางๆ จากมหาวิทยาลัย

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 150,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
5,000 คน
10,000 คน



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
 และศิษยเกา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 50,000    50,000    50,000     

 และศิษยเกา
                 50,000                     50,000                     50,000      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
150,000                                               150,000                  

                                                                                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 150,000                                                          150,000                       

เผยแพรขาวสารขอมูลไปยังศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากร และประชาชนทั่วไป ผานทางจดหมายขาว   

รวม 50,000                         50,000                        50,000                         
150,000                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา และศิษยเกา

และเว็บไซด

100,000   
วัสดุประชาสัมพันธ    เปนเงิน  28,000.-
จางทําจดหมายขาวใตรมตาล(12เดือนๆละ2,000ฉบับๆละ
3.-  เปนเงิน 72,000.-)

50,000    
สง SMS แจงขอมูลขาวสารแกนักศึกษา  เปนเงิน  50,000.-

งบดําเนินงาน 150,000                      

และเว็บไซด
 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาวัสดุ

หมวดคาสาธารณูปโภค

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)

ผูเสนอโครงการ

รวม 150,000                      

ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองตัวชี้วัดในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษาในฐานะหนวยงานประสานการ
ดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย จึงไดดําเนิน
โครงการจัดสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพนักศึกษา เพ่ือเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงดานการประกันคุณภาพสําหรับ
นักศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

นักศึกษา

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางคณะทั้ง 7 คณะในการเปนหนวยงานเครือขายการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
2.เพ่ือเสริมสรางความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพฯ ระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.เพ่ือเผยแพรความรูดานการประกันคุณภาพฯแกนักศึกษา
4.เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณดานการประกันคุณภาพฯ

5.1 จัดสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
3 คะแนน

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 20,000             



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. จัดสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000    

                                                  20,000                                      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   20,000                         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

20,000                                                20,000                    
รวม 20,000                         

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา

1.จัดสัมมนาตัวแทนนักศึกษาทั้ง 7 คณะ เรื่องการประกันคุณภาพ
2.เขารวมสัมมนาตัวแทนนักศึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัย (พ.จ.น.ก.) เรื่องการประกันคุณภาพ

รวม                                      20,000                                                            
20,000                                                                                                       

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3,600      
คาตอบแทนวิทยากร (2 คนๆละ 3 ชม.ๆ ละ 600.- 
เปนเงิน 3,600.-)

9,200      
คาอาหารวาง (60คนๆละ 20.- เปนเงิน  1,200.-)
คาอาหาร  (60 คนๆละ 50.- เปนเงิน 3,000.-)
คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักนักศึกษา (10คนๆละ1วันๆละ 500.-
เปนเงิน 5,000.-)

7,200      
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน 7,200.-

งบดําเนินงาน 20,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 20,000                        



1. ชื่องาน/โครงการ รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

ดวยสถานการณปจจุบันนักศึกษาไดรับอิทธิพลจากกระแสแฟชั่นวัยรุนตางชาต ิที่นิยมใสเส้ือผาส้ัน รัดรูป หรือปลอยชายเส้ือ   ซึ่งเปนคานิยม 
ที่ไมเหมาะสมกับการเปนนักศึกษา ผูซึ่งเปนปญญาชนและเปนอนาคตของชาต ิ  จากปญหาดังกลาวกองพัฒนานักศึกษาจึงไดกําหนดดําเนิน
โครงการรณรงคการแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาข้ึน เพื่อกลอมเกลาใหนักศึกษาแตงกายถูกระเบียบเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและ
ของมหาวิทยาลัย

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกผดุงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนปญญาชน
2.เพื่อใหนักศึกษามีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อการมีภาพลักษณที่ดีของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
4.เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพในสังคม

5.1 รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาที่แตงกายถูกระเบียบ

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละ 70

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 100,000           



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 100,000   

                 100,000                                                                    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   100,000                       

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

100,000                                               100,000                  
รวม 100,000                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

1.จดทําคูมือการแตงกายชุดนักศึกษา
2.จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงค

รวม 100,000                                                                                              
100,000                                                                                                     

 

100,000   
วัสดุประชาสัมพันธ  เปนเงิน 25,000 .-
จางทําคูมือการแตงกาย   (2,500 เลม ๆ 30.-
เปนเงิน 75,000.-)

 

งบดําเนินงาน 100,000                      
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 100,000                      



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตระหวางเรียน 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

ดวยสภาพสังคมครอบครัวในปจจุบัน นักศึกษามักประสบปญหาครอบครัวหยาลาง หรือผูปกครองทํางานจนไมมีเวลาเอาใจใส
ตอบุตรหลานของตนเอง ทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยความเสี่ยง โดยเฉพาะนักศึกษาที่เขามาเรียนในมหาวิทยาลัย  มีโอกาส
ไดพบเพ่ือนฝูงใหม ๆ มากมาย มาจากหลายๆ พ้ืนฐานครอบครัว  การที่นักศึกษามีความเขมแข็งในการดําเนินชีวิตถือเปนเกาะ
ปองกันหรือภูมิคุมกัน ไมใหเสี่ยงตอการเดินทางผิด เปนผลใหไมสําเร็จการศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหบริการใหคําปรึกษาทั้งดานการเรียน การดําเนินชีวิตแกนักศึกษาที่ขอความชวยเหลือ
2.เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักวายังมีผูที่คอยเปนกําลังใจใหนักศึกษากาวเดินไปอยางมั่นคง
3.เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา

5.1 ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตระหวางเรียน 
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาที่เขามาใชบริการ

 บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 10,000             

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

50 คน



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
 ระหวางเรียน

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต 10,000    

 ระหวางเรียน
                                                  10,000                                      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
10,000                                                10,000                    

                                                                                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 10,000                                                            10,000                         

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  แบบฟอรมตางๆ

รวม                                      10,000                                                            
10,000                                                                                                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตระหวางเรียน

 

วัสดุสํานักงาน    เปนเงิน 10,000.- 

งบดําเนินงาน 10,000                        

 
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 10,000                        

10,000                   



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือเปนการสรางเสริมความสัมพันธอันดีงามในมหาวิทยาลัยของตนเองแกศิษยเกา  และเปนการพัฒนาศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
ในการเพ่ิมพูนทักษะความรูประสบการณที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ อันจะสงผลใหนายจางพึงพอใจในผลการดําเนินงาน
ของศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี และเปนขวัญกําลังใจแกศิษยที่มหาวิทยาลัยยังเอาใจใสอยูเสมอ

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหศิษยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดรับประสบการณจากการฝกอบรม
2.เพ่ือประสานความรวมมือและความสัมพันธอันดีงามระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกา
3.เพ่ือเปนการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาแกศิษยเกาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.1 พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. จํานวนศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรม
2. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของศิษยเกาที่เขารับการอบรม

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
60 คน

4

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 40,000             



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1. พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา 40,000    

                 40,000                                                                      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   40,000                         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

40,000                                                40,000                    
รวม 40,000                         

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา

จัดการอบรมดานการจัดกิจกรรมนันทนาการแกครูระดับประถมและมัธยมศึกษา ที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

รวม 40,000                                                                                                
40,000                                                                                                       

 

งบดําเนินงาน 40,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

7,200      
คาตอบแทนวิทยากร (4 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600.- เปนเงิน
7,200.- )

13,200    
คาอาหารวาง (60คนละๆละ4มื้อๆละ25.- เปนเงิน 6,000.-)
คาอาหาร (60คนๆละ 2มื้อๆละ 60.- เปนเงิน  7,200.-)

หมวดคาวัสดุ 19,600    
วัสดุประชาสัมพันธ     เปนเงิน  10,000 .-
วัสดุสํานักงาน    เปนเงิน  9,600.-

งบดําเนินงาน 40,000                        
หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 40,000                        



1. ชื่องาน/โครงการ เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

ดวยศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีสามารถสรางชื่อเสียงในการประกวด แขงขัน กิจกรรมตาง ๆ  
ทั้งดานทักษะวิชาการ อันเปนความภาคภูมิใจอยางย่ิงของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการขอบคุณและเสริมสรางขวัญกําลังใจ

  กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดทําโครงการเชิดชูเกียรต ิเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดนใหเปนแบบอยางแกนักศึกษารุนตอ ๆ ไป 

4. วัตถุประสงค

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษา / ศิษยเกาที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ
2.เพื่อเปนแบบอยางแกนักศึกษารุนตอๆ ไป
3.เพื่อเปนการแสดงความยินด ีและความภาคภูมิใจที่มีตอศิษยของมหาวิทยาลัย
4.เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย

5.1 เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
2. จํานวนนักศึกษาที่เสียสละ อุทิศตนชวยงานมหาวิทยาลัย

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 100,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
10

190



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน 100,000   

                 100,000                                                                    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   100,000                       

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

100,000                                               100,000                  
รวม 100,000                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน

1.จัดพิธีมอบโลเกียรติยศแกนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงระดับประเทศ  และนักศึกษาที่เสียสละ ชวยงานอุทิศตนเพ่ือ
มหาวิทยลัย

รวม 100,000                                                                                              
100,000                                                                                                     

2.การแสดงดนตรี

36,000    
คาจางวงดนตรีพรอมเครื่องเสียง  12,000 .-
คาจางเวทีพรอมประดับไฟ   12,000.-
คาอาหาร (200 คนๆละ 60.-  เปนเงิน 12,000.-)

64,000    
โลรางวัล  (50 โลๆละ 1,000.-  เปนเงิน 50,000 บาท
วัสดุประชาสัมพันธเผยแพร  เปนเงิน  14,000 .-

2.การแสดงดนตรี

งบดําเนินงาน 100,000                      
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 100,000                      



1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือความรวมมือระหวางมณฑลทหารบกที่ 15 เพชรบุรี  ในการดําเนินงานดานนักศึกษาวิชาทหาร ในการรับสมัคร  จัดประชุม
นําปลด  การตรวจเย่ียมสนามฝก  และรวมกิจกรรมสวนสนาม  ของนักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งการดําเนินการเรื่องการขอ 
ผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการของนักศึกษาชายทุกคนที่ไมไดเรียนรักษาดินแดน ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารขึ้นเพ่ือสนองความรวมมือดังกลาว

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือสนับสนุนความรวมมือกับมณฑลทหารบกที่ 15
2.เพ่ือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.เพ่ือใหนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยไดบําเพ็ญประโยชนแกมหาวิทยาลัย
4.เพ่ือประสานและอํานวยการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร

5.1 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาวิชาทหารที่มารวมโครงการ

 บาท

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 10,000             

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
100 คน



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร 10,000    

                                                  10,000                                      

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

                                   10,000                         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

10,000                                                10,000                    
รวม 10,000                         

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร

1.จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ  ไวบริการนักศึกษาวิชาทหาร
2.ตรวจเย่ียมนักศึกษาวิชาทหารที่สนามฝก

รวม                                      10,000                                                            
10,000                                                                                                       

3.เขารวมประชุมประสานความรวมมือตางๆ

10,000    
วัสดุสํานักงาน   เปนเงิน   6,000.-
วัสดุประชาสัมพันธ   เปนเงิน  4,000.-

3.เขารวมประชุมประสานความรวมมือตางๆ

งบดําเนินงาน 10,000                        
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

หมวดคาวัสดุ

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 10,000                        



1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความปลอดภัยแกนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่  1.3

เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยตางๆ ของกองพัฒนานักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาสามารถใชชีวิตระหวางเรียน
ไดอยางมีความสุขและสําเร็จการศึกษาออกไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  รวมทั้งเปนการปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น 
กับครุภัณฑคอมพิวเตอรเน่ืองจากกระแสไฟฟาดับบอยครั้ง  กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนการจึงไดจัดทํา 
โครงการสนับสนุนการบันทึกฐานขอมูลและความปลอดภัยแกนักศึกษาหอพัก 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือปองกันความเสียหายเน่ืองกระแสไฟฟาดับกับเครื่องคอมพิวเตอร และกลองวงจรปด
2.เพ่ือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาหอพัก
3.สามารถหาตัวคนผิดมาลงโทษไดกรณีเกิดเหตุการณผิดปกติ

5.1 สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความปลอดภัยแกนักศึกษา
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. ความพึงพอใจการพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลัย
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรใชงานไดตามปกติ

 บาท

4
4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 212,000           



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความ 
 ปลอดภัยแกนักศึกษา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความ 212,000  

 ปลอดภัยแกนักศึกษา
                                                  212,000                                    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

รวม 212,000                                                          212,000                       

212,000                                               212,000                  
                                                                                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม                                      212,000                                                          
212,000                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
 

1.จัดซ้ือกลองวงจรปด 
2.จัดซ้ือตัวเครื่องบันทึกสัญญาณกลองวงจรปด
3.จัดซ้ือเครื่องสํารองกระแสไฟฟา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

2.จัดซ้ือตัวเครื่องบันทึกสัญญาณกลองวงจรปด

งบลงทุน 212,000                      
คาครุภัณฑ 212,000                 

1. กลองวงจรปด (3 ชุดๆ ละ 50,000.- เปนเงิน 150,000.-) 

- เครื่องบันทึกตอกลองสูงสุด 8 กลอง (8 CH)
รายละเอียด

- Harddisk  ความจุ 500 GB
- กลอง 8 กลอง บันทึกภาพกลางวันกลางคืน

- มีระบบถายโอนขอมูลผานพอรท USB และ RJ45
- มีพอรทสําหรับเชื่อมตอจอภาพคอมพิวเตอรVGA
- สามารถบันทึกภาพและเสียงแบบ H.264 

- สามารถแสดงภาพทาง Internet ได



2. เครื่องบันทึกสัญญาณกลองวงจรปด

รายละเอียด

- Harddisk  ความจุ 500 GB

- สามารถแสดงภาพทาง Internet ได

- เครื่องบันทึกตอกลองสูงสุด 8 กลอง (8 CH)

(2 เครื่องๆ ละ 6,000.- เปนเงิน 12,000.-) 

- มีพอรทสําหรับเชื่อมตอจอภาพคอมพิวเตอรVGA
- มีระบบถายโอนขอมูลผานพอรท USB และ RJ45

3. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

รวม 212,000                      

(2 เครื่องๆ ละ 25,000.- เปนเงิน 50,000.-) 

รายละเอียดคาใชจาย

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1KVA / 700W 

งบรายจาย

- สามารถบันทึกภาพและเสียงแบบ H.264 

งบแผนดิน เงินรายได



1. ชื่องาน/โครงการ จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ. ขอที่  6.2
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ.ขอที่  3.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ ขอที่  1.3

เพ่ือใหการจัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพในพิธีรับ
รับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน เพ่ือบัณฑิตจะไดฝกซอมรับ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

รับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน เพ่ือบัณฑิตจะไดฝกซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตรไดตามกระบวนการในการฝกซอม 

4. วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหบัณฑิตฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือใหการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนไปตามกระบวนการในการฝกซอม

5.1 สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความปลอดภัยแกนักศึกษา
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1. จํานวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

 บาท7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 100,000           

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
2,000 คน

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 100,000  

 
                                                  100,000                                    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
 

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม                                      100,000                                                           
100,000                                                                                                      

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

รวม 100,000                                                           100,000                       

ชื่อกิจกรรม

100,000                                               100,000                  

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

 แนวทางการดําเนินงาน

รวม 100,000   

(นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ)
ตําแหนง        ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเสนอโครงการ

คาอาหาร(250 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100.-  เปนเงิน 75,000.-)
คาอาหารวาง(250 คนๆละ 5 มื้อๆละ 20.- เปนเงิน 25,000.-)

งบดําเนินงาน 100,000                  
หมวดคาใชสอย 100,000              

1.จัดพิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตที่จบใหม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



ที่ รหัส โครงการ บกศ. กศ.บป. แผนดิน รวม/เหลือ
งบประมาณทั้งหมด 5,650,000  -         350,000  6,000,000   

1. 1108034101 บริหารงานทั่วไป 39,600      5,960,400   
2. 2108034102 บริหารงานทั่วไป 350,000 5,610,400   
3. 1108034203 พัฒนาบุคคลากรกองพัฒนานักศึกษา 77,000     5,533,400   
4. 1108031304 พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ    500,000    5,033,400   
5. 1108031305 สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 525,000    4,508,400   
6. 1108031306 สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม (Decency)  130,000    4,378,400   
7. 1108031307 สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานนันทนาการ 155,000    4,223,400   
8. 1108031308 สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน- 140,000    4,083,400   
9. 1108031309 สงเสริมประชาธิปไตย (Democracy)  40,000     4,043,400   

10. 1108031310 สรางเสริมศักยภาพนักศึกษาดานกีฬา-สงเสริมสุขภาพ 1,704,800 2,338,600   
11. 1108031311 สรางเสริมภูมิคุมกันจากยาเสพติด (Drug-Free)  90,000     2,248,600   
12. 1108031312 สงเสริมกิจกรรมชมรมนักศึกษา 200,000    2,048,600   
13. 1108031313 พัฒนางานหอพักนักศึกษา 616,600    1,432,000   
14. 1108031314 บริการเวชภัณฑและปฐมพยาบาลเบื้องตน 200,000    1,232,000   
15. 1108031315 สนับสนุนการใหบริการและสวัสดิการนักศึกษา 230,000    1,002,000   
16. 1108031316 จางนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียน 200,000    802,000     
17. 1108031317 สงเสริมการบริหารงานสภาฯและองคการบริหารนักศึกษา 30,000     772,000     
18. 1108031318 จัดทําเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม 30,000     742,000     
19. 1108031319 บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา -ศิษยเกา  150,000    592,000     
20. 1108031320 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 20,000     572,000     
21. 1108031321 รณรงคการแตงกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 100,000    472,000     
22. 1108031322 ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวฯ 10,000     462,000     
23. 1108031323 พัฒนาความรูและประสบการณศิษยเกา 40,000      422,000     
24. 1108031324 เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเดน 100,000     322,000     
25. 1108031325 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร 10,000      312,000     
26. 1108031326 สงเสริมการบันทึกฐานขอมูลกิจกรรมและความปลอดภัย นศ. 212,000    100,000     
27. 1108031327 พิธีฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 100,000    -           



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 กลองวงจรปด 3 ชุด 50,000         150,000        -เคร่ืองบันทึกตอกลองได 8 ตัว  เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาหอพัก
-บันทึกภาพไดท้ังกลางวันกลางคืน
-มีหนวยบันทึกภาพและเสียงแบบ Hardisk
ความจุ 500 GB
-มีพอรทเช่ือมตอจอ VGA
-ถายโอนขอมูลผานอินเตอรเน็ต

2 เคร่ืองบันทึกสัญญาณกลอง 2 เคร่ือง 25,000         50,000          -เคร่ืองบันทึกตอกลองได  4-8 ตัว ขอเดิมชํารุดและเส่ือมสภาพ
วงจรปด -บันทึกภาพไดท้ังกลางวันกลางคืน

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครภุัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

วงจรปด -บันทึกภาพไดท้ังกลางวันกลางคืน
-มีหนวยบันทึกภาพและเสียงแบบ Hardisk
ความจุ 500 GB
-มีพอรทเช่ือมตอจอ VGA
-ถายโอนขอมูลผานอินเตอรเน็ต



จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

ลําดับที่ รายการ

3 เคร่ืองสํารองกระแสไฟฟา 2 เคร่ือง 6,000           12,000          กําลังไฟ สํารอง 1KVA /700W

 
212,000           

 
ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ)
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

(รองศาสตราจารย ยศ   ธีระเดชพงศ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เม่ือวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ  เทียมเดช) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ  กล่ินงาม)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตและวิชาการ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************



3. วิสัยทัศน

4. พันธกิจ

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรที่ 1...............................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา .....................................................

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ ...............................................................

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู ...............................................................
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม ...............................................................
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต ...............................................................
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย ...............................................................
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน ...............................................................
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน ยุทธศาสตรที่ 2...............................

    รูปแบบที่หลากหลาย .....................................................
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพ่ือเปน n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    พ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน ...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรที่ 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรที่ 1...............................
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ .....................................................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย ...............................................................
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ ...............................................................

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย ...............................................................
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง ...............................................................
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ ...............................................................
    การแขงขันของประเทศ ...............................................................

ยุทธศาสตรที่ 2...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรที่ 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้น

แผนบริหารราชการแผนดิน

ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรหนวยงาน

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรที่ 1...............................
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี .....................................................

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ทองถิ่น ...............................................................

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ...............................................................
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ...............................................................
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ ...............................................................
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ ...............................................................
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ...............................................................
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได ยุทธศาสตรที่ 2...............................

    อยางย่ังยืน และเผยแพรสูสากล .....................................................
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น ...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรที่ 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา

 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

   มากข้ึน

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ

2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

ยุทธศาสตรหนวยงาน

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.4

   คานิยมที่ดีงาม

   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคล่ือนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรที่ 1...............................
บริหารจัดการที่ดี .....................................................
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม ...............................................................
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ...............................................................
2. องคกรมีความม่ันคงพ่ึงพาตนเองได ...............................................................
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือน ...............................................................
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรที่ 2...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรที่ 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา
   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน

นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ

   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพ่ือตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1. ...................................................................
   การศึกษา 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1. ...................................................................
   บัณฑิตที่พึงประสงค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1. ...................................................................
   งานสรางสรรค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการที่ดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 1. ...................................................................
   สายสนับสนุน 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. งานบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

2,541,900            80,000                                           80,000           2,366,900     95,000                       2,461,900  

1. งานบริหารสํานัก 1,320,000                1,225,000    95,000  1,320,000  
2. งานประชาสัมพันธสํานักสงเสริมวิชาการ 250,000                250,000       250,000    
3. งานประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 200,000                200,000       200,000    
4. งานประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 100,000                100,000       100,000    
5. งานวิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30,000                30,000        30,000      
6. งานบริหารงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 151,900                151,900       151,900    
7. สนับสนุนการจัดนิทรรศการ การจัดงานสัมมนาตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย

200,000                200,000       200,000    

8. งานพัฒนาระบบงานทะเบียน 60,000                60,000        60,000      
9. งานจัดทําบัตรนักศึกษา 150,000                150,000       150,000    

10.  สอบวัดความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 80,000 80,000        80,000                    

งบแผนดิน
งบรายจาย

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย
เงินรายได

ชื่องาน / โครงการ



รวม
งบประมาณ

ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

2. งานแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา และระบบการรับสมัครนักศึกษา

250,000 250,000        250,000                                                                      

1. สัมมนาอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 50,000 50,000        50,000                    
2. ออกแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง

80,000 80,000        80,000                    

3. จัดทําเอกสารแผนพับ สื่อประชาสัมพันธการรับ
สมัครนักศึกษา

100,000 100,000       100,000                   

4. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา 20,000 20,000        20,000                    
3. งานพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 200,000 200,000        200,000                                                     
1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร และสงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรสองปริญญา

95,000 95,000        95,000                    

2.  จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

20,000 20,000        20,000                    

3.  ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพ่ือประชุม
จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

10,000 10,000        10,000                    

4.  โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

45,000 45,000        45,000                    

5.  จัดทําคูมือการใชหลักสูตร และรายงานผลการใช
หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน

30,000 30,000        30,000                    



รวม
งบประมาณ

ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

4. งานพัฒนาสหกิจศึกษาและUBI 100,000 100,000        100,000                                                                      
1. จัดประชุมใหความรูในการดําเนินงานระบบสหกิจศึกษาและUBI 20,000 20,000        20,000                    
2. ศึกษาศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI 20,000 20,000        20,000                    
3. สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา และคณะ/สาขาวิชา

ดําเนินการจัดสหกิจศึกษาและUBIใหแกนักศึกษา
40,000 40,000        40,000                    

4. จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI 20,000 20,000        20,000                    
5. งานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

190,000 190,000        190,000                                                                      

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการ 
และบทความงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

40,000 40,000        40,000                    

2.  จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 150,000 150,000       150,000                   
6. งานจัดทําและพัฒนาวิทยานิพนธ 130,000 60,000          60,000           70,000                                        70,000       
1.  ใหความรูความเขาใจในการจัดทําวิทยานิพนธ 10,000                10,000        10,000      
2.  ประสานงานดําเนินเผยแพรวิทยานิพนธ 5,000                5,000          5,000       
3.  พัฒนาระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ 15,000                15,000        15,000      
4.  งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา
100,000 60,000        60,000         40,000        40,000      

7. ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 200,000                                    200,000                                      200,000     
1. ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
วิชาการ

200,000                200,000       200,000    

8. งานสอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา 120,000 120,000        120,000                                                     
1. สอบวัดความรูพ้ืนฐาน 4 วิชา 4 คร้ัง 120,000 120,000       120,000                   



รวม
งบประมาณ

ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

9. งานพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

84,000                                    84,000                                        84,000       

1. อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงาน 40,000                40,000        40,000      

2. โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 10,000                10,000        10,000      
3. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 34,000                34,000        34,000      

10. พัฒนางานประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

85,000                                    85,000                                        85,000       

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ

20,000                20,000        20,000      

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาคุณภาพ และ
แผนบริหารความเสี่ยง

20,000                20,000        20,000      

3. โครงการสรางความเขาใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรสํานักสงเสริม
วิชาการ

10,000                10,000        10,000      

4. ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานและจัดทํา SAR 30,000                30,000        30,000      
5. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 5,000                5,000          5,000       

11. งานบริหารการจัดการศึกษานานาชาต ิ
พัฒนาระบบฐานขอมูล

100,000                                    100,000                                      100,000     

1. เอกสารประชาสัมพันธการศึกษาการศึกษา
นานาชาติ

80,000                80,000        80,000      

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
นานาชาติ

20,000                20,000        20,000      



รวม
งบประมาณ

ท้ังส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ชื่องาน / โครงการ

12. งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

600,000 500,000        500,000         85,000          15,000                       100,000     

1. งานบริหารงานมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

150,000 50,000        50,000         85,000        15,000  100,000    

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
จัดทํา SAR

25,000 25,000        25,000                    

3. จัดอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือเขียน SAR 25,000 25,000        25,000                    
4. เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ/สํานัก

150,000 150,000       150,000                   

5. เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย

250,000 250,000       250,000                   

13. โครงการพัฒนาอัตลักษณสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน : คุณภาพการ
ใหบริการสูความเปนเลิศ

160,000                                    160,000                                      160,000     

1. การพัฒนาการใหบริการสูความเปนเลิศ 160,000                160,000       160,000    
4,760,900            1,500,000                                      1,500,000                3,150,900     110,000 3,260,900  รวม



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. งานบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,541,900 32,000 821,900 853,900 24,000 770,000 794,000 24,000 870,000 894,000
1. งานบริหารสํานัก 1,320,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000
2. งานประชาสัมพันธสํานักสงเสริมวิชาการ 250,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90,000 90,000
3. งานประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 200,000 70,000 70,000 65,000 65,000 65,000 65,000
4. งานประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 100,000 30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 35,000
5. งานวิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000
6. งานบริหารงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 151,900 51,900 51,900 50,000 50,000 50,000 50,000
7. สนับสนุนการจัดนิทรรศการ การจัดงานสัมมนาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

200,000 80,000 80,000 60,000 60,000 60,000 60,000

8. งานพัฒนาระบบงานทะเบียน 60,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
9. งานจัดทําบัตรนักศึกษา 150,000 50,000 50,000 100,000 100,000

10.  สอบวัดความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554 80,000 32,000 32,000 24,000 24,000 24,000 24,000
2. งานแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา และ
ระบบการรับสมัครนักศึกษา

250,000 190,000 190,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1. สัมมนาอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 70,000 70,000      70,000
2. ออกแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาในโรงเรียน 80,000 20,000      20,000 30,000      30,000 30,000      30,000
3. จัดทําเอกสารแผนพับ สื่อประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา 90,000 90,000      90,000
4. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา 10,000 10,000      10,000

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

3. งานพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 200,000 80,000 80,000 60,000 60,000 60,000 60,000
1.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา

95,000 38,000      38,000 28,500      28,500 28,500      28,500

2.  จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 8,000 8,000       8,000 6,000       6,000       
3.  ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพ่ือประชุมจัดทําแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร

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

4.  โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 45,000 18,000      18,000 13,500      13,500 13,500      13,500
5.  จัดทําคูมือการใชหลักสูตร และรายงานผลการใชหลักสูตร รายวิชา 30,000 12,000      12,000 9,000       9,000 9,000       9,000
4. งานพัฒนาสหกิจศึกษาและUBI 100,000 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000
1. จัดประชุมใหความรูในการดําเนินงานระบบสหกิจศึกษาและUBI 20,000 8,000       8,000 6,000       6,000 6,000       6,000
2. ศึกษาศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI 20,000 8,000       8,000 6,000       6,000 6,000       6,000
3. สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา และคณะ/สาขาวิชาดําเนินการจัดสหกิจศึกษาและ

UBIใหแกนักศึกษา
40,000 16,000      16,000 12,000      12,000 12,000      12,000

4. จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI 20,000 8,000       8,000 6,000       6,000 6,000       6,000
5. งานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 190,000 76,000 76,000 57,000 57,000 57,000 57,000
1.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการ และบทความงานวิจัย

ใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

40,000 16,000      16,000 12,000      12,000 12,000      12,000

2.  จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 150,000 60,000      60,000 45,000      45,000 45,000      45,000
6. งานจัดทําและพัฒนาวิทยานิพนธ 130,000 24,000 32,000 56,000 18,000 19,000 37,000 18,000 19,000 37,000
1.  ใหความรูความเขาใจในการจัดทําวิทยานิพนธ 10,000 4,000       4,000 3,000       3,000 3,000       3,000
2.  ประสานงานดําเนินเผยแพรวิทยานิพนธ 5,000 2,000       2,000 1,500       1,500 1,500       1,500
3.  พัฒนาระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ 15,000 6,000       6,000 4,500       4,500 4,500       4,500
4.  งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 100,000 24,000      20,000      44,000 18,000      10,000      28,000 18,000      10,000      28,000



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

7. ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 200,000 80,000 80,000 60,000 60,000 60,000 60,000
1. ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ 200,000 80,000 80,000 60,000 60,000 60,000 60,000
8. งานสอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา 120,000 48,000 48,000 36,000 36,000 36,000 36,000
1. สอบวัดความรูพ้ืนฐาน 4 วิชา 4 คร้ัง 120,000 48,000 48,000 36,000 36,000 36,000 36,000
9. งานพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 84,000 33,600 33,600 0 25,200 25,200 0 25,200 25,200
1. อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงาน 40,000 16,000      16,000 12,000      12,000 12,000      12,000
2. โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 10,000 4,000       4,000 3,000       3,000 3,000       3,000
3. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 34,000 13,600      13,600 10,200      10,200 10,200      10,200

10. พัฒนางานประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 85,000 0 32,000 32,000 0 24,000 24,000 0 29,000 29,000
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการฯ 20,000 8,000       8,000 6,000       6,000 6,000       6,000
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ 
แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

20,000 8,000       8,000 6,000       6,000 6,000       6,000

3. โครงการสรางความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ

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

4. ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานและจัดทํา SAR 30,000 12,000      12,000 9,000       9,000 9,000       9,000
5. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 5,000 0 0 5,000       5,000

11. งานบริหารการจัดการศึกษานานาชาต ิพัฒนาระบบฐานขอมูล 100,000 0 50,000 50,000 0 25,000 25,000 0 25,000 25,000

1. เอกสารประชาสัมพันธการศึกษาการศึกษานานาชาติ 80,000 40,000      40,000 20,000      20,000 20,000      20,000
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษานานาชาติ 20,000 10,000      10,000 5,000       5,000 5,000       5,000



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

12. งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 600,000 200,000 40,000 240,000 150,000 30,000 180,000 150,000 30,000 180,000
1. งานบริหารงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 150,000 20,000      40,000      60,000 15,000      30,000      45,000 15,000      30,000      45,000
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR 25,000 10,000      10,000 7,500       7,500 7,500       7,500
3. จัดอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือเขียน SAR 10,000      7,500       7,500       
4. เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก 150,000 60,000      60,000 45,000      45,000 45,000      45,000
5. เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 250,000 100,000    100,000 75,000      75,000 75,000      75,000

13. โครงการพัฒนาอัตลักษณสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน : คุณภาพการใหบริการสูความเปนเลิศ

160,000 0 100,000 100,000 0 30,000 30,000 0 30,000 30,000

1. การพัฒนาการใหบริการสูความเปนเลิศ 160,000 100,000 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000
4,760,900 690,000 1,189,500 1,879,500 405,000 983,200 1,388,200 405,000 1,088,200 1,493,200รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. งานบริหารสํานักสงเสริมวิชาการฯ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1. งานบริหารสํานัก 1-1-0901-41-01 1,320,000
2. งานประชาสัมพันธสํานักสงเสริมวิชาการ 1-1-0901-41-02 250,000
3. งานประชุมสภาวิชาการฯ 1-1-0901-41-03 200,000
4. งานประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1-1-0901-41-04 100,000

5. งานวิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการ 1-1-0901-41-05 30,000
6. งานบริหารงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 1-1-0901-41-06 151,900

7.สนับสนุนการจัดนิทรรศการ การจัดงานสัมนา
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

1-1-0901-41-07 200,000

8. งานพัฒนาระบบงานทะเบียน 1-1-0901-41-08 60,000
9. งานจัดทําบัตรนักศึกษา 1-1-0901-41-09 150,000
10. งานสอบวัดความรูนักศึกษาใหม 2554 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-1-0902-13-10 80,000

2. งานประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา และ
ระบบการรับสมัครนักศึกษา

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-1-0902-13-11 250,000

3. งานพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-2-0902-13-12 200,000

4. งานพัฒนาสหกิจศึกษา และ UBI บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-1-0901-13-13 100,000

5. งานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-1-0903-13-14 190,000

6. งานจัดทําและพัฒนาวิทยานิพนธ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-2-0903-13-15 1-1-0903-41-16 60,000 70,000

7. ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1-1-0901-42-17 200,000

ผูรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต
รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
ผูรับผิดชอบชื่องาน/โครงการ แผนงบประมาณ ผลผลิต

รหัสโครงการ  10  หลัก งบประมาณ

8. งานสอบวัดความรูพ้ืนฐาน 4 วิชา บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-1-0902-13-18 120,000

9. งานพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการฯ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1-1-0901-42-19 84,000

10. พัฒนางานประกันคุณภาพสํานักสงเสริม
วิชาการฯ

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3-1-0901-12-20 85,000

11. งานบริหารจัดการศึกษานานาชาติ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1-1-0904-41-21 100,000

12. งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-1-0904-12-22 3-1-0904-12-23 500,000 100,000

13. โครงการพัฒนาอัตลักษณสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน : คุณภาพการใหบริการสูความ
เปนเลิศ

บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 1-1-0901-41-24 160,000

1,500,000 3,260,900 
4,760,900                     



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 8, 13, 19 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 1(1.1), 7, 8 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5(5.1, 5.2)

มีการบริการขอมูลสารสนเทศถูกตอง รวดเร็ว ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ีมีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  สํานักสงเสริมวิชาการ

สงเสริมวิชาการฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกตอง  และมีศักยภาพมากย่ิงข้ึน

4. วัตถุประสงค
1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
2. สํานักสงเสริมวิชาการฯ สามารถดําเนินงานไดอยางเปนระบบ รวดเร็ว ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ

5.1 งานบริหารสํานัก
5.2 งานประชาสัมพันธสํานักสงเสริมวิชาการ
5.3 งานประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.4 งานประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5.5 งานวิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5.6 งานบริหารงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
5.7 สนับสนุนการจัดนิทรรศการ การจัดงานสัมมนาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5.8 งานพัฒนาระบบงานทะเบียน
5.9 งานจัดทําบัตรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

          สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานประสานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทางวิชาการ  

และงานทะเบียนจึงไดขอจัดต้ังงบประมาณสําหรับบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อใหการดําเนินงานของสํานัก

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

รอยละของแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นและสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. ดําเนินงานบริหารสํานัก
2. ประชาสัมพันธสํานักสงเสริมวิชาการ
3. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30,000
6. ดําเนินงานบริหารงานประสานจัดบัณฑิตศึกษา
7. จัดนิทรรศการบริหารงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
8. ดําเนินงานพัฒนาระบบงานทะเบียน
9. งานจัดทําบัตรนักศึกษา

10. 80,000    

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. ดําเนินงานบริหารสํานัก 440,000    440,000  440,000  
2. ประชาสัมพันธสํานักสงเสริมวิชาการ 80,000     80,000    90,000    
3. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 70,000     65,000    65,000    
4. ประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 30,000     35,000    35,000    
5. วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน               20,000    10,000    
6. ดําเนินงานบริหารงานประสานจัดบัณฑิตศึกษา 51,900     50,000    50,000    
7. จัดนิทรรศการบริหารงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 80,000     60,000    60,000    
8. ดําเนินงานพัฒนาระบบงานทะเบียน 20,000     20,000    20,000    
9. งานจัดทําบัตรนักศึกษา 50,000     100,000  

10. 32,000     24,000    24,000    
32,000 821,900    24,000     770,000   24,000     870,000   

คาเปาหมาย

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
85%
75%
85%

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

200,000                  

100,000

200,000

2,541,900                      

60,000

200,000                  200,000

สอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554

ชื่อกิจกรรม

60,000                   

100,000                  

2,541,900                                                                                                  

งบแผนดิน
1,320,000

เงินรายได

250,000                  
1,320,000               

250,000

151,900 151,900                  

แหลงงบประมาณ

30,000                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 2,541,900          

งบประมาณรวม

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

80,000                        รวม

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

150,000                  

794,000                      894,000                      รวม

2,461,900                   
สอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554

150,000

853,900                         

80,000

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

ชื่อกิจกรรม
( บาท)



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1,320,000 คาตอบแทน
คาดําเนินการลวงเวลา  เปนเงิน  100,000 บาท
คาใชสอย
คาเบ้ียเล้ียงและคาที่พัก  เปนเงิน  200,000  บาท
คาซอมครุภัณฑ  เปนเงิน  200,000  บาท
คาใชจายไปราชการ  เปนเงิน 100,000 บาท
คาครุภัณฑ
เคร่ืองพิมพเลเซอรสี A3  1 เคร่ือง  เปนเงิน  95,000 บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงานและคาสาธารณูปโภค เปนเงิน 625,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  250,000  บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาเบี้ยประชุมและคารับรอง 12 คร้ัง เปนเงิน 127,500 บาท
คาใชสอย
คาอาหารวาง 25x35x12  เปนเงิน10,500 บาท 
คาวัสดุ
คานํ้ามันเชื้อเพลิง  เปนเงิน 20,000 บาท

งบดําเนินงาน

250,000                       

3. พัฒนาระบบงานเพื่อใหเกิดการบริการอยางมีประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธสํานักสงเสริมวิชาการ

คาวัสดุ
รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาอุปกรณ  และซอมบํารุงอุปกรณสํานักงานเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

งบรายจาย

200,000                       คาตอบแทน
งบรายจาย

งบแผนดิน

เงินรายได

งบประมาณ 1-1-0901-41-03

รายละเอียดคาใชจาย

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เงินรายได

2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ปายโฆษณา หนังสือพิมพทองถ่ิน สถานีวิทยุ

ดําเนินงานบริหารสํานัก

เงินรายได

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

1-1-0901-41-01

1-1-0901-41-02

งบรายจาย

1. จัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธ

งบดําเนินการ
งบแผนดิน

งบประมาณ

1. จัดประชุมสภาวิชาการ เดือนละคร้ัง
งบแผนดิน

คาวัสดุสํานักงาน 3,500x12 เปนเงิน  42,000  บาท

งบประมาณ



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาเบี้ยประชุมและคารับรอง  เปนเงิน  60,000  บาท
คาวัสดุ

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาจาง เปนเงิน  10,000 บาท

9.6    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน  เปนเงิน 50,000 บาท

คาใชสอย  เปนเงิน 50,000 บาท

งบดําเนินการ

2. จัดประชุมดําเนินงานบัณฑิตศึกษา

คาใชสอย30,000                         

3. นําผลรายงานตอไปประชุม และปรับปรุงพัฒนางานของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
งบแผนดิน เงินรายได

ดําเนินงานบริหารงานประสานจัดบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดคาใชจายงบรายจาย

1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน

วิจัยพัฒนางานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

100,000                       

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  40,000  บาท

คาตอบแทนงบดําเนินการ

2. ดําเนินการสํารวจ  เก็บขอมูล  และประเมินผล

เงินรายได

1. จัดสงเอกสารผลงานทางวิชาการใหแกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

งบรายจาย งบแผนดิน
3. จัดทําคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และจัดทําระบบฐานขอมูลผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รายละเอียดคาใชจาย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุ

คาใชสอย

งบดําเนินการ 151,900                       คาตอบแทน

คาวัสดุ

2. จัดประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน  20,000 บาท

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 51,900 บาท

งบประมาณ 1-1-0901-41-05

งบประมาณ 1-1-0901-41-04
ประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ

งบประมาณ 1-1-0901-41-06
1. ประสานกับหนวยงานตางๆ



9.7    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาเบี้ยเล้ียง เปนเงิน 50,000 บาท

9.8    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน เปนเงิน 20,000 บาท
คาวัสดุ

9.9    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 150,000 บาท

2. จัดทําบัตรนักศึกษาใหแกนักศึกษาใหม

ดําเนินงานพัฒนาระบบงานทะเบียน

1. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. พัฒนาระบบการบริการงานทะเบียน
3. ประเมินผลความพึงพอใจผูรับบริการหลังดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบ

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 40,000 บาท

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาตอบแทน

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 150,000 บาท
คาวัสดุ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได
งบดําเนินการ

รายละเอียดคาใชจาย

งานจัดทําบัตรนักศึกษา

1. แจงนักศึกษาใหมาติดตอขอทําบัตรนักศึกษา

งบดําเนินการ

งบประมาณ 1-1-0901-41-09

งบรายจาย
60,000                         

งบดําเนินการ 150,000                       คาวัสดุ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

200,000                       คาใชสอย

จัดนิทรรศการบริหารงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

1. สนับสนุนการจัดนิทรรศการ  การจัดงานสัมมนาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ 1-1-0901-41-07

งบประมาณ 1-1-0901-41-08

รายละเอียดคาใชจาย



9.10    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 200 บาท x 130 คน
เปนเงิน 26,000 บาท
คาวัสดุ

80,000                   คาตอบแทนงบดําเนินการ
รายละเอียดคาใชจาย

3. รายงานผลการสอบวัดความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554

คาจัดทําขอสอบ 3,000 ชุด x 18 บาท เปนเงิน 54,000 บาท

เงินรายได

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ

สอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554

1. จัดทําขอสอบประเมินความรูพื้นฐาน
2. จัดสอบวัดความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554

งบรายจาย งบแผนดิน

งบประมาณ 2-1-0902-13-10



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา และระบบการรับสมัครนักศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 6(6.2)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2(2.6)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5(5.5)

ในปจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนมีเพิ่มมากข้ึน ทําใหเกิดการแขงขันในการรับนักศึกษา
เขาศึกษาตอในสถาบันกันมากข้ึน  ทําใหมหาวิทยาลัยตองมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบ และระบบการประชาสัมพันธการแนะแนว 
และระบบการรับสมัครนักศึกษาใหมีการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถือเปนยุทธศาสตรเชิงรุกที่สําคัญย่ิง
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน และเปนนักศึกษาที่มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบประชาสัมพันธใหมีความทันสมัยมีชองทางที่หลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบการรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. มีนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพิ่มข้ึน

5.1 กิจกรรมสัมมนาอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
5.2 กิจกรรมออกแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง
5.3 กิจกรรมจัดทําเอกสารแผนพับ สื่อประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา
5.4 กิจกรรมจัดทําระบบสมัครนักศึกษา

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

งบประมาณ 2-1-0902-13-11

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

มีชองทางในการรับสมัครนักศึกษาไมนอยกวา 2 ชองทาง ไมนอยกวา 2 ชองทาง

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. สัมมนาอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.

3.

4. จัดทําระบบสมัครนักศึกษา

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. สัมมนาอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 70,000     
2. 20,000     30,000    30,000    

3. 90,000     

4. จัดทําระบบสมัครนักศึกษา 10,000     
190,000   30,000     30,000     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไมนอยกวา 3,500 คน

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 250,000           

จํานวนผูรายงานตัวเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไมนอยกวา 2,700 คน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

จัดทําเอกสารแผนพับ สื่อประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา

90,000                     90,000                   

70,000                     70,000                   
ออกแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ใกลเคียง

80,000                     80,000                   

10,000                     10,000                   
250,000                      250,000                       รวม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

190,000                       30,000                        30,000                          
250,000                                                                                                     

ออกแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ใกลเคียง
จัดทําเอกสารแผนพับ สื่อประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา

รวม



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะ  เปนเงิน 35,000 บาท
คาอาหารวางและอาหารกลางวัน เปนเงิน 25,500 บาท

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 5,900 บาท

9.2    กิจกรรม
และจังหวัดใกลเคียง

 แนวทางการดําเนินงาน

คาเบี้ยเล้ียง 210X10X20 เปนเงิน 42,000 บาท
คาที่พัก 750X5X4 เปนเงิน 15,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 90,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สัมมนาอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

1. จัดทําโครงการสัมมนาอาจารยแนะแนว

คาวัสดุ

2. ดําเนินโครงการสัมมนา
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ออกแนะแนวและประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

1. จัดทีมแนะแนวจากทุกคณะ

งบดําเนินการ 70,000                   

คาใชสอย
คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 3,600 บาท

คานํ้ามันเชื้อเพลิง 1000x20 เปนเงิน 20,000 บาท
คาวัสดุ

2. ออกแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง
3. สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 3,000 บาท

งบดําเนินการ 80,000                   คาใชสอย

จัดทําเอกสารแผนพับ สื่อประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา

1. รวบรวมขอมูลจากทุกคณะ

งบดําเนินการ 90,000                   คาวัสดุ

2. จัดทําสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ  เชน  แผนพับ  สมุดโนต  ฯลฯ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวิเคราะหขอมูล เปนเงิน  5,000 บาท

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
2. จัดทําระบบการรับสมัครนักศึกษา

คาวัสดุ

จัดทําระบบสมัครนักศึกษา

1. วิเคราะหขอมูลแนวทางการรับสมัครนักศึกษา

10,000                   คาใชสอยงบดําเนินการ

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

คาโปรแกรมระบบรับสมัคร 5,000 บาท



1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่4, 6, 17
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่1(1.3), 3(3.5), 5(5.1), 6(6.1)

4. วัตถุประสงค
1, หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  และสามารถดําเนินการสอนไดอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตร

5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา
5.2 จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5.3 ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพื่อประชุมจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
5.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.5 จัดทําคูมือการใชหลักสูตร และรายงานผลการใชหลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน

 และสภาวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สงเสริมใหเกิดความรวมมือในทองถ่ินในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  พรอมทั้งมีฐานขอมูลหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการใชงานและมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
 การอุดมศึกษาไดในอนาคต  อีกทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหเขาถึงการศึกษาที่หลากหลาย  โดยพัฒนาสื่อการ
 เรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ วัย อาชีพของผูเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเองผาน
 สื่ออิเล็กทรอนิกส  และมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับวิธีการเรียนการสอน

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

งบประมาณ 2-2-0902-13-12

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
 และกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป จึงไดจัดทําโครงการเพื่อใหมหาวิทยาลัยมี
 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและทันสมัยกาวหนาตามโลกยุคโลกาภิวัฒน บุคลากรไดรับการเพิ่มพูน
 ความรูในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทําใหมีหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

รอยละของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.

4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 38,000    28,500      28,500      

2. 8,000      6,000        6,000        
3. 4,000      3,000        3,000        

4. 18,000    13,500      13,500      

5. 12,000    9,000        9,000        

80,000                       60,000                         60,000                         

ระดับความสําเร็จของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

 จัดทําคูมือการใชหลักสูตร และรายงานผลการใชหลักสูตร 
รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน

30,000                       30,000                     

4
จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 14

รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 85
รอยละของสาขาวิชา/หนวยจัดการเรียนการสอนท่ีผานการรับรองจากสมศ./สมาคมวิชาชีพ 100

20

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 200,000              

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา

95,000                     95,000                       

 จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 20,000                     20,000                       

รวม 200,000                        200,000                          

 ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพื่อประชุมจัดทําแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร

10,000                     10,000                       

 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 45,000                     45,000                       

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา

 จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพื่อประชุมจัดทําแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร

 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

60,000                            
200,000                                                                                                           

 จัดทําคูมือการใชหลักสูตร และรายงานผลการใชหลักสูตร รายวิชา
 และการจัดการเรียนการสอน

รวม 80,000                          60,000                            



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,400    
คาตอบแทนวิทยากร 2 คนx6 ชม.x1,200 บาท เปนเงิน 14,400 บาท 

34,000    คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน 2มื้อ x 120บาท x 100คน เปนเงิน 24,000 บาท
คาอาหารวาง 4 มื้อ x 25 บาท x 100 คน เปนเงิน  10,000 บาท

46,600    คาวัสดุ
คาเอกสาร 100 ชุดx200บาท เปนเงิน 20,000 บาท
คาวัสดุสํานักงานเปนเงิน  26,600 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาจางจัดทําระบบ  เปนเงิน  18,000  บาท

2,000     คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  2,000  บาท

รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา

งบดําเนินการ 95,000                      งบดําเนินการ

1. ประชุมเตรียมการใหการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําระบบฐานขอมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1. ประชุมสรุปความตองการและแนวทางในการจัดทําระบบสารสนเทศขอมูลหลักสูตร
2. จัดหาระบบ  ดําเนินการใชงาน  ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
3. รายงานขอมูลระบบสารสนเทศ เพื่อนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ

คาวัสดุ

18,000                  คาใชสอย

คาตอบแทน

งบดําเนินการ 20,000                  



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาอาหารวาง 1 มื้อ x 25 บาท x 150 คน เปนเงิน  3,750 บาท
6,250     คาวัสดุ

คาเอกสาร 150 ชุดx25บาท เปนเงิน 3,750 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร 2 คนx6 ชม.x600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
22,000    คาใชสอย

คาอาหารกลางวัน 1มื้อ x 120บาท x 100คน เปนเงิน 12,000 บาท
คาอาหารวาง 2 มื้อ x 25 บาท x 100 คน เปนเงิน  5,000 บาท
คาจางพัฒนาระบบเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสื่อการเรียนการ
สอนเปนเงิน  5,000 บาท

15,800    คาวัสดุ
คาเอกสาร 100 ชุดx58บาท เปนเงิน 5,800 บาท
คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  10,000  บาท

ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพื่อประชุมจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

1. จัดเตรียมแผนการดําเนินการจัดประชุมจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2. ดําเนินการประชุมจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

3,750                    คาใชสอย

3. นําขอมูลแผนการตลอดหลักสูตรมาดําเนินการจัดทําแผนการเรียนใหแกนักศึกษา
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

คาตอบแทน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุสํานักงานเปนเงิน  2,500 บาท

7,200                    

10,000                      

งบดําเนินการ 45,000                  

จัดระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดอบรมใหความรูในการจัดทําสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
3. สรางระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมตางๆ ที่คณาจารยไดพัฒนาขึ้น



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาจางพิมพเอกสาร  200หนาx5บาท เปนเงิน 1,000 บาท
29,000    คาวัสดุ

คาคูมือ  350 เลม x 65 บาท เปนเงิน 22,750 บาท
คาเอกสารรายงานผล 50 เลม x 55 บาท เปนเงิน 2,750 บาท
คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  3,500 บาท

2. จัดทําคูมือ  และจัดเก็บรวบรวมขอมูลการใชหลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
3. จัดทํารายงานผลขอมูลการใชหลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนสอน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

1,000                    คาใชสอย
งบดําเนินการ 30,000                  

จัดทําคูมือการใชหลักสูตร และรายงานผลการใชหลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน

1. ประชุมเตรียมการ และจัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําคูมือ



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาสหกิจศึกษาและUBI
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 17, 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 2(2.6, 2.7), 3(3.2)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 1(1.3), 6(6.1, 6.4)

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสรางเครือขายการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและUBIเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล  และเห็นวาสหกิจศึกษาและUBI เปนแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือใหมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไดรับความรู  ความเขาใจ  ตลอดจนรวมกันพัฒนาสหกิจศึกษาและUBI ใหมีความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่
ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและทันสมัย โดยสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน เพ่ือใหบัณฑิตมีความสมบูรณพรอม  มีคุณภาพ  คุณลักษณะ และสมรรถนะตรงตามความตองการขององคกร
ของผูใชบัณฑิต  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยรวมตอไป

4. วัตถุประสงค
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความรูความเขาใจในระบบสหกิจศึกษาและ UBI
 2. สามารถพัฒนาสหกิจศึกษาและ UBI ใหเหมาะสมและมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม 
3. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสหกิจศึกษา และ UBI ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5.1 จัดประชุมใหความรูในการดําเนินงานระบบสหกิจศึกษาและUBI
5.2 ศึกษาศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI
5.3 สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา และคณะ/สาขาวิชาดําเนินการจัดสหกิจศึกษาและUBIใหแกนักศึกษา
5.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI

งบประมาณ 2-1-0901-13-13

100                                                                                                                                                                          

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. จัดประชุมใหความรูในการดําเนินงานระบบสหกิจศึกษาและ
2. ศึกษาศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานสหกิจศึกษาและ
3.

4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. จัดประชุมใหความรูในการดําเนินงานระบบสหกิจศึกษาและUBI 8,000      6,000       6,000       
2. ศึกษาศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI 8,000      6,000       6,000       
3. 16,000    12,000     12,000     

4. 8,000      6,000       6,000       
40,000                      30,000                       30,000                       

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของหลักสูตรที่ดําเนินการสหกิจศึกษา/การจัดประสบการณภาคสนาม 75

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 100,000          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
20,000                     20,000                      
20,000                     20,000                      

จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI 20,000                     20,000                      

สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา และคณะ/
สาขาวิชาดําเนินการจัดสหกิจศึกษาและUBIใหแก
นักศึกษา

40,000                     40,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 100,000                        100,000                                                               

30,000                           30,000                           
100,000                                                                                                          

สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา และคณะ/
สาขาวิชาดําเนินการจัดสหกิจศึกษาและUBIใหแก
นักศึกษา
จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI

รวม 40,000                          



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร 2 คนx6 ชม.x600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
10,000   คาใชสอย

คาอาหารวาง 4 ม้ือ x 25 บาท x 100 คน เปนเงิน  10,000 บาท
2,800     คาวัสดุ

คาเอกสาร 100 ชุดx28บาท เปนเงิน 2,800 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนการสํารวจภาคสนาม เปนเงิน 5,000 บาท
10,000   คาใชสอย

คาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเงิน 5,000 บาท
คาวิเคราะหและสรุปผลขอมูล เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ

5,000     คาวัสดุในดําเนินงาน เปนเงิน 5,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดประชุมใหความรูในการดําเนินงานระบบสหกิจศึกษาและUBI

1. ประชุมเตรียมการ
2. ใหความรูระบบสหกิจศึกษาและ UBI
3. สรุปและประเมินผลโครงการ

ศึกษาศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI

1. ประชุมเตรียมการดําเนินการ
2. ศึกษาศักยภาพและแนวทางการดําเนินงาน
3. สรุปผลการศึกษา

7,200                    คาตอบแทน

5,000                    คาตอบแทน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินการ 20,000                       

งบดําเนินการ 20,000                       



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาเบ้ียเลี้ยงและคาที่พัก  เปนเงิน  25,000 บาท
15,000   

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 10,000 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาอาหารวาง 1 ม้ือ x 15 บาท x 500 คน เปนเงิน 7,500 บาท

25,000                   คาใชสอย

สรางเครือขายความรวมมือสหกิจศึกษา และคณะ/สาขาวิชาดําเนินการจัดสหกิจศึกษาและUBIใหแกนักศึกษา

1. จัดกิจกรรมภาคสนามใหแกนักศึกษา และสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริง
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาเอกสาร เปนเงิน 5,000 บาท

จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและUBI

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาและ UBI

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

12,500                   คาใชสอย

7,500                    

คาวัสดุ

คาวัสดุ
คาวิเคราะหผลการดําเนินงาน เปนเงิน 5,000 บาท

คาเอกสาร เปนเงิน 7,500 บาท

2. สรุปผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ UBI

งบรายจาย
งบดําเนินการ 20,000                       

งบดําเนินการ 40,000                       

งบแผนดิน



1. ชื่องาน/โครงการ งานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา / เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 4(4.1, 4.2)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 4(4.1, 4.2)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 2(2.1), 6(6.1, 6.3)

คนควาเพ่ือองคความรูใหม การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงเปนชองทางหนึ่งที่สําคัญสําหรับสงเสริมอาจารยและ
นักศึกษาใหสามารถเผยแพรองคความรูทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพ่ือประโยชนในการพัฒนาองคกร
และการวิจัย

4. วัตถุประสงค

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการ และบทความงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.2 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

งบประมาณ 2-1-0903-13-14

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  สงเสริมใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาได

1. เพ่ือเผยแพรความรูทางดานวิชาการและงานวิจัยในรูปบทความของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. เพ่ือเผยแพรความรูงานวิจัยในรูปบทความของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. เพ่ือผลิตวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 190,000          

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของบทความทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพร 75



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 16,000    12,000    12,000    

2. 60,000    45,000    45,000    
76,000                     57,000                   57,000                         

9.1    กิจกรรม

 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร 2 คน (2คนx6ชม.x600บาท)
เปนเงิน 7,200 บาท

30,000   คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ (200คนx100บาท) เปนเงิน 20,000 บาท
คาอาหารวาง 2 ม้ือ (200คนx25บาทx2ม้ือ) เปนเงิน 10,000 บาท
คาวัสดุ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 150,000                  150,000                 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการ 
และบทความงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

40,000                    40,000                   

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 190,000                      190,000                                                            

57,000                       57,000                            
190,000                                                                                                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการ 
และบทความงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รวม 76,000                        

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการ และบทความงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ประชุมเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 2,800 บาท

7,200                    คาตอบแทน
งบดําเนินการ 40,000                       

2,800                    



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิอานบทความ 
(30คนx1,000บาท) เปนเงิน 30,000 บาท

เปนเงิน 10,000 บาท
7,500     คาใชสอย

คาอาหารวางประชุมคณะกรรมการ (20คนx25บาทx5ม้ือ)
เปนเงิน 2,500 บาท
คาใชจายประชาสัมพันธ เปนเงิน 5,000 บาท

102,500  คาวัสดุ
คาจัดพิมพวารสาร จํานวน 500 เลมๆละ 200 บาท
เปนเงิน 100,000 บาท
คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 2,500 บาท

คาเบ้ียประชุมผูทรงคุณวุฒิ (5คนx1,000 บาทx2ครั้ง) 

จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ประชุมจัดทําวารสาร
2. สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิอาน
3. จัดทําวารสารวิชาการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

40,000                   คาตอบแทน
งบดําเนินการ 150,000                     



1. ชื่องาน/โครงการ งานจัดทําและพัฒนาวิทยานิพนธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4(4.1, 4.2), 14
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2(2.6), 4(4.1), 7(7.2, 7.3)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1(1.3), 2(2.4), 6(6.1)

4. วัตถุประสงค
1. สรางความรูความเขาใจในการจัดทําวิทยานิพนธ
2. ประสานงานการเผยแพรวิทยานิพนธ
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ
4. รายงานขอมูลวิทยานิพนธ

5.1 ใหความรูความเขาใจในการจัดทําวิทยานิพนธ
5.2 ประสานงานดําเนินเผยแพรวิทยานิพนธ
5.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ
5.4 งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การทําวิทยานิพนธจะไดทําวิทยานิพนธอยางมีคุณภาพและถูกตองตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยไดต้ังไว

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

งบประมาณ 2-2-0903-13-15
1-1-0903-41-16งบประมาณ

วิชาการใหแกคณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและยังมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมความรู  และสหวิทยาการตางๆ ใหแก
คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การใหความรูในการจัดทําวิทยานิพนธจัดวาเปนเคร่ืองมือหรือกุญแจสําคัญที่จะชวยใหผูที่
เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธใหสามารถดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของที่ต้ังไวได  โดยสามารถศึกษาหาความรูไดดวย

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานตางๆ ทางดาน

ตนเองและจัดทําดวยตนเองได ดังน้ันการใหความรูในการจัดทําวิทยานิพนธจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูที่เกี่ยวของกับ



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

รอยละของวิทยานิพนธท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑ

รอยละของวิทยานิพนธท่ีนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนา

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 4,000      3,000      3,000      
2. 2,000      1,500      1,500      
3. 6,000      4,500      4,500      
4. 24,000     20,000     18,000    10,000    18,000    10,000    

24,000     32,000     18,000     19,000     18,000     19,000     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

งบแผนดิน เงินรายได

รอยละของวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
100
100

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 130,000           

75

 ใหความรูความเขาใจในการจัดทําวิทยานิพนธ 10,000                     10,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท)

 พัฒนาระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ 15,000                     15,000                   
 ประสานงานดําเนินเผยแพรวิทยานิพนธ 5,000                      5,000                     

รวม 130,000                       60,000                        70,000                        

 งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

100,000                   60,000                   40,000                   

 ใหความรูความเขาใจในการจัดทําวิทยานิพนธ
 ประสานงานดําเนินเผยแพรวิทยานิพนธ
 พัฒนาระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ
 งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 56,000                         37,000                        37,000                        
130,000                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    

คาตอบแทนวิทยากร (6ชม.x600บาท) เปนเงิน 3,600 บาท
5,000      คาใชสอย

อาหารวาง 2มื้อ(100คนx25บาทx2มื้อ) เปนเงิน 5,000 บาท
1,400      คาวัสดุ

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,400 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 5,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,000    

คาจางทําระบบฐานขอมูล เปนเงิน 12,000 บาท
3,000      

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 3,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําวิทยานิพนธ

1. .ประชุมเตรียมการ
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการจัดทําวิทยานิพนธ
3. สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

ประสานงานดําเนินการเผยแพรวิทยานิพนธ

1. ติดตอหนวยงานที่ดําเนินการเผยแพรวิทยานิพนธ
2. ประสานงานกับหนวยงานบัณฑิตศึกษาในแตละคณะ
3. ประชาสัมพันธใหหนวยงานบัณฑิตศึกษาคณะทราบขอมูล

3,600                     คาตอบแทน

เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

5,000                     คาวัสดุ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

12,000                    คาใชสอย

พัฒนาระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ

1. ประชุมเตรียมการจัดทําฐานขอมูล
2. จัดทําระบบฐานขอมูลและใชงาน

งบรายจาย งบแผนดิน

คาวัสดุ

งบดําเนินการ



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนวิทยากร 2 คน (2คนx6ชม.x1,200บาท)
เปนเงิน 14,400 บาท

25,000     คาใชสอย
คาอาหารวาง 2 มื้อ (500คนx25บาทx2มื้อ) 
เปนเงิน 25,000 บาท

60,000    600         คาวัสดุ
คาเอกสาร  (500ชุดx100บาท) เปนเงิน 50,000 บาท
คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 10,600 บาท

งบแผนดิน เงินรายได
40,000                        

รายละเอียดคาใชจาย

14,400                    คาตอบแทน

2.จัดเวทีวิชาการเสนอผลงานวิจัย
3. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

งบรายจาย
งบดําเนินการ

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. ประชุมเตรียมการ

60,000                       



1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค / พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด กขอที่ 15
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอขอที่ 2(2.4), 4(4.3), 7(7.2)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศขอที่ 5, 6(6.1)

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
2. มีคูมือในการผลิตผลงานทางวิชาการ

5.1 ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตงานทางวิชาการ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1-1-0901-42-17

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

 และเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกคณาจารยในการสรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 12

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องภาระงานอาจารยฉบับใหม สงผลใหคณาจารยตองผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น รวมทั้งปญหาที่เกิด
จาก การที่อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการไดเกษียณอายุราชการออกไปเรื่อยๆ และมากขึ้นทุกท ี มหาวิทยาลัยจังจัดตั้งโครงการทุน
 สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ (ผลงาน/บทความ) 10/30



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 80,000     60,000     60,000     

                80,000                     60,000                     60,000     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เปนเงิน 200,000 บาท

งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 200,000    

 ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
วิชาการ

200,000                   200,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท)

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 200,000                                                           200,000                       

60,000                         
200,000                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

2. จัดประชุมเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน

 ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
วิชาการ

รวม 80,000                         60,000                         

200,000              คาใชสอย

3. สรุปจํานวนผูไดรับทุน และรายงานผล
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

1. คณาจารยสงผลงานเพื่อพิจารณาขอรับทุน

งบดําเนินการ 200,000                 



1. ชื่องาน/โครงการ งานสอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 7, 17, 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2(2.6, 2.7), 3(3.2)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 1(1.3), 6(6.1, 6.3)

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาใน 4 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

5.1 สอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา 4 คร้ัง
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ ในวิชาพื้นฐาน 4 วิชา  และเพื่อมุงเนนการประกันคุณภาพทางการศึกษาและสนับสนุนใหมี

2-1-0902-13-18

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ

3.  หลักการและเหตุผล

การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถมีความเขาใจอยางตอเน่ืองการสอบวัดวิชาพื้นฐาน 4 วิชาจึงเปนหลักเกณฑหน่ึงในการเสริมสราง
ศักยภาพใหกับบัณฑิตที่จบการศึกษาและมหาวิทยาลัยตอไปมหาวิทยาลัยจึงตองมีการจัดสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชาตอไปอยางตอเน่ือง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

รอยละของจํานวนนักศึกษาเขาสอบวัดความรูพ้ืนฐาน 4 วิชา 60

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 120,000           



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 48,000     36,000    36,000    

48,000                     36,000                     36,000                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานและคุมสอบ
คร้ังละ 25,000 บาท 4 คร้ัง เปนเงิน 100,000 บาท
คาวัสดุ

20,000    คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 20,000 บาท

งบดําเนินการ 120,000                     

งบแผนดิน เงินรายได
 สอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา 4 คร้ัง 120,000                   120,000                  

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท)

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 120,000                       120,000                                                         

36,000                        
120,000                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา 4 คร้ัง

 สอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา 4 คร้ัง

รวม 48,000                         36,000                        

1. จัดทําขอสอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา
2. ดําเนินการสอบวัดความรูพื้นฐาน 4 วิชา
3. ตรวจผลสอบและประกาศผลการสอบ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

100,000                  คาตอบแทน



1. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 15
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2(2.4)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5(5.1, 5.5), 6(6.3)

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงาน
5.2 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
5.3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  การพัฒนาบุคลากรของสํานัก  จึงมีความจําเปนและตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ืองทุกปจะสําเร็จไดก็ตองอาศัยบุคลากรของสํานักทุกคนที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่
ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  การพัฒนาบุคลากรของสํานัก  จึงมีความจําเปนและตองดําเนินการอยางตอเน่ืองทุกป

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 84,000             

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

งบประมาณ 1-1-0901-42-19

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนถามหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่
กําหนด  ดังน้ัน  ภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะสําเร็จไดก็ตองอาศัยบุคลากรของสํานักทุกคนที่มีคุณภาพ 

ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 3

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 75



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 16,000     12,000    12,000    
2. 4,000      3,000      3,000      
3. 13,600     10,200    10,200    

                33,600                     25,200                     25,200     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

40,000    

คาตอบแทนวิทยากร 12 คน(12คนx4ชม.x600บาท)
เปนเงิน 28,800 บาท

6,000      คาใชสอย
คาอาหารวาง 12 มื้อ (20คนx25บาทx12มื้อ) เปนเงิน 6,000

5,200      คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 5,200 บาท 

งบดําเนินการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

28,800                    คาตอบแทน

25,200                        25,200                        
84,000                                                                                                     

1. ประชุมเตรียมการจัดอบรมใหความรูในการปฏิบัติงาน
2. จัดอบรมใหความรูในการปฏิบัติงาน
3. สรุปผลการอบรม

84,000                         84,000                        

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงาน

 อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงาน
 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

รวม 33,600                         

 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 34,000                     34,000                   

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม

เงินรายได

 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 10,000                     10,000                   
 อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปฏิบัติงาน 40,000                     40,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10000

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 10,000 บาท
9.3    กิจกรรม

 แนวทางการดําเนินงาน

34,000    

คาเบี้ยเล้ียงและคาที่พัก  เปนเงิน  20,000 บาท
14,000     คาวัสดุ

คานํ้ามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 10,000 บาท

งบดําเนินการ

งบดําเนินการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

1. ประชุมเตรียมการและจัดทําโครงการ
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. สรุปผลการศึกษาดูงาน

งบรายจาย

คาใชสอย

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

20,000                    

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

คาของที่ระลึก  เปนเงิน 4,000 บาท

10,000                    คาวัสดุ

2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

1. ใหความรูในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน



1. ช่ืองาน/โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่7
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่9
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่6

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการฯ
2. เพื่อพัฒนาระบบการดําเนินการดําเนินงานของสํานักเสริมวิชาการฯ ใหมีประสิทธิภาพ

5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการฯ
5.2 ทบทวนแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง
5.3 สรางความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ
5.4 ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานและจัดทํา SAR
5.5 รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ 3-1-0901-12-20

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีมาอยางตอเน่ืองและประกอบกับ สมศ. จะมาตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม ในปการศึกษา 2553 ดังน้ันสํานักสงเสริมวิชาการจึงจําเปนตองทําโครงการน้ีขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณ
ภาพของสํานักสงเสริมวิชาการฯ ใหมีความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3.

4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 8,000       6,000       6,000       

2. 8,000       6,000       6,000       

3. 4,000       3,000       3,000       

4. 12,000      9,000       9,000       
5. 5,000       

                32,000                        24,000                        29,000       

5,000                       รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 5,000                        

29,000                           
85,000                                                                                                          

 รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

รวม 32,000                         24,000                           

 พัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
 ทบทวนแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา
คุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

 สรางความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ

 ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานและจัดทํา SAR

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รวม 85,000                                                              85,000                           

 ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานและจัดทํา SAR 30,000                     30,000                      

 สรางความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ

10,000                     10,000                      

 ทบทวนแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา
คุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

20,000                     20,000                      

 พัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ

20,000                     20,000                      

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได

ระดับความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการฯ 3
ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 3

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 85,000            

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000    

คาจางจัดทําระบบประกันคุณภาพ เปนเงิน 15,000 บาท
5,000      

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 5,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000    

คาอาหารวางในการประชุม  เปนเงิน  5,000 บาท
15,000    

คาเอกสารแผนดําเนินการ (200เลมx50บาท)เปนเงิน 10,000 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    

คาตอบแทนวิทยากร(1คนx6ชม.x1,200บาท) เปนเงิน 7,200 บาท
1,000      คาใชสอย

1,800      คาวัสดุ

งบดําเนินการ

งบดําเนินการ

งบดําเนินการ

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 1,800 บาท

7,200                    คาตอบแทน

คาอาหารวาง (20คนx25บาทx2มื้อ) เปนเงิน 1,000 บาท

2. จัดอบรมใหความรู
3. สรุปผลการดําเนินการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

สรางความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ

1. ประชุมเตรียมการจัดอบรมใหความรู

5,000                    คาใชสอย

คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 5,000 บาท

2. ดําเนินการตามแผนที่ต้ังไว
3. สรุปผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. ประชุมจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

15,000                   คาใชสอย

คาวัสดุ

3. ดําเนินงานใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ทบทวนแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

1. ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดหาระบบประกันคุณภาพ
2. จัดหาระบบประกันคุณภาพ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการฯ

คาวัสดุ



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000    

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 30,000 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      

คาอาหารวาง  (20คนx25บาทx3มื้อ) เปนเงิน 1,500 บาท
3,500      คาวัสดุ

คาเลมคูมือและเลมSAR (30เลมx100บาท) เปนเงิน 3,000 บาท

งบดําเนินการ

งบดําเนินการ

2. รับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนางานตอไป

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

1,500                    คาใชสอย

คาวัสดุสํานักงานเปนเงิน 500 บาท

รายละเอียดคาใชจาย

รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

1. เตรียมความพรอมจัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

30,000                   คาวัสดุ

2. จัดเก็บเอกสารเพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษา
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานและจัดทํา SAR

1. เตรียมดําเนินการจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานบริหารการจัดการศึกษานานาชาต ิพัฒนาระบบฐานขอมูล
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 6, 8, 14(14.2)
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 7(7.3)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 5(5.2)

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานการจัดการศึกษานานาชาติใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปนศูนยอํานวยการในการบริการวิชาการแกนักศึกษานานาชาติ
3. เพื่อดําเนินการจัดการศึกษานานาชาติใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
4. เพื่อขยายหลักสูตรในการเขาศึกษาและเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมากข้ึน

5.1 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการศึกษาการศึกษานานาชาติ
5.2 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษานานาชาติ

งบประมาณ 1-1-0904-41-21

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดดําเนินโครงการความมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศมาอยางตอเน่ืองเพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตลอดจนเปนการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาตอยังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีเพิ่มมากข้ึน  จึงตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,000     20,000    20,000    
2. 10,000     5,000      5,000      

                50,000                     25,000                     25,000     
50,000                         25,000                        25,000                        

รวม 100,000                                                          100,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

 เอกสารประชาสัมพันธการศึกษาการศึกษานานาชาติ
 ระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษานานาชาติ

รวม
100,000                                                                                                   

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

( บาท)

20,000                     
 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการศึกษาการศึกษา 80,000                     

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

80,000                   
งบแผนดิน เงินรายได

 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษานานาชาติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
รอยละของจํานวนนักศึกษานานาชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 10

20,000                   

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 100,000           



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

80,000    

คาจัดทําเอกสาร  เปนเงิน  30,000 บาท
คาจัดทําCD แนะนํา เปนเงิน 20,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000    

คาจางจัดทําระบบ เปนเงิน 15,000 บาท
5,000      

คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 5,000 บาท

งบดําเนินการ

งบดําเนินการ

คาจัดทําปาย เปนเงิน 10,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษานานาชาติ

1. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษานานาชาติ

15,000                    คาใชสอย

2. สรุปผลและประเมินผลจัดการจัดการศึกษานานาชาติ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาจัดทําคูมือ  เปนเงิน 20,000 บาท

80,000                    คาวัสดุ

1. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการศึกษาการศึกษานานาชาติ เชน แผนพับ ปายนิเทศ คูมือ CDแนะนํา ฯลฯ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการศึกษาการศึกษานานาชาติ
9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

คาวัสดุ



1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4, 7
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 9
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 6

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในการประกันคุณภาพฯ ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บขอมูล
2. คณะ/สํานักมีความเขาใจในการจัดทําและสามารถเขียน SAR ได
3. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ/สาขาวิชา/สํานัก
4. ดําเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

5.1 ดําเนินงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทํา SAR
5.3 จัดอบรมเตรียมความพรอมเพื่อเขียน SAR
5.4 เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก
5.5 เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

งบประมาณ
3-1-0904-12-23
2-1-0904-12-22

งบประมาณ

และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาอยางตอเน่ืองและประกอบกับ สมศ. จะมาตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่สาม ในปการศึกษา 2553 ดังน้ันงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตองทําโครงการน้ีข้ึน เพื่อเตรียมความพรอม
และพัฒนางานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3.
4.

5. 250,000  

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     40,000     15,000    30,000    15,000    30,000    
2. 10,000     7,500      7,500      
3. 10,000     7,500      7,500      
4. 60,000     45,000    45,000    

5. 100,000   75,000    75,000    

200,000   40,000     150,000   30,000     150,000   30,000     

250,000                   

2.5

 เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย

180,000                      
600,000                                                                                                   

 เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย

รวม 240,000                       180,000                      

 ดําเนินงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทํา SAR
 จัดอบรมเตรียมความพรอมเพื่อเขียน SAR
 เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
สํานัก

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

รวม 600,000                       500,000                      100,000                      

 เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
สํานัก

150,000                   150,000                  
 จัดอบรมเตรียมความพรอมเพื่อเขียน SAR 25,000                     25,000                   

งบแผนดิน เงินรายได

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทํา SAR 25,000                     25,000                   
 ดําเนินงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 150,000                   50,000                   100,000                  

คาเปาหมาย
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 2.5

รอยละของหนวยงานท่ีผานการรับรองการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานท้ังหมด

ชื่อกิจกรรม

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 600,000           

งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ
( บาท)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

60



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

50,000    100,000

คาเบี้ยเล้ียงและคาที่พัก  เปนเงิน 20,000 บาท
คาดําเนินการลวงเวลา  เปนเงิน 20,000 บาท
คาซอมบํารุงครุภัณฑ  เปนเงิน 40,000 บาท

50,000    5,000       
คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน  45,000 บาท
คานํ้ามันเชื้อเพลิง  เปนเงิน 10,000 บาท

15,000     งบลงทุน
15,000     คาครุภัณฑ

เคร่ืองแสกนเนอรพรอมพิมพ 1 เคร่ืองๆละ 15,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,000    

คาตอบแทนวิทยากร (1คนx6ชม.x600บาท) เปนเงิน 3,600
18,000    คาใชสอย

3,400      คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 3,400 บาท

3,600                         คาตอบแทน

คาอาหารวาง (2มื้อx25บาทx120คน) เปนเงิน 6,000 บาท
คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx120คน) เปนเงิน 12,000

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. สรุปและประเมินผลการจัดอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

1. ประชุมเตรียมดําเนินการ

80,000                        คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน

3. พัฒนาระบบงานเพื่อใหเกิดการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทํา SAR

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาอุปกรณ  และซอมบํารุงอุปกรณสํานักงานเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

งบดําเนินการ

งบดําเนินการ



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,000    

คาตอบแทนวิทยากร (1คนx6ชม.x600บาท) เปนเงิน 3,600
18,000    คาใชสอย

3,400      คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน  เปนเงิน 3,400 บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

150,000  

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน เปนเงิน 85,000
45,500    คาใชสอย

คาอาหารกลางวัน (3มื้อx120บาทx50คน) เปนเงิน 18,000
คาอาหารวาง (6มื้อx25บาทx50คน) เปนเงิน 7,500 บาท
คาใชจายในการเดินทาง เปนเงิน 5,000 บาท
คาที่พัก  เปนเงิน 15,000 บาท

19,500    คาวัสดุ
คาคูมือและเอกสารจัดทํา SAR (150เลมx95บาท)
เปนเงิน 14,250 บาท
คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 5,250 บาท

คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx120คน) เปนเงิน 12,000

1. ประชุมเตรียมดําเนินการ

รายละเอียดคาใชจายเงินรายได

จัดอบรมเตรียมความพรอมเพื่อเขียน SAR

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

85,000                   คาตอบแทน

2. รับการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินและรายงานตอที่ประชุม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก

1. จัดประชุมเตรียมความพรอมและแจงกําหนดการ

คาอาหารวาง (2มื้อx25บาทx120คน) เปนเงิน 6,000 บาท

3. สรุปและประเมินผลการจัดอบรม

3,600                         คาตอบแทน

งบรายจาย งบแผนดิน
งบดําเนินการ

งบดําเนินการ



9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

250,000  

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน เปนเงิน 160,000
65,700    คาใชสอย

คาอาหารกลางวัน (3มื้อx120บาทx70คน) เปนเงิน 25,200
คาอาหารวาง (6มื้อx25บาทx70คน) เปนเงิน 10,500 บาท
คาใชจายในการเดินทาง เปนเงิน 10,000 บาท
คาที่พัก  เปนเงิน 20,000 บาท

24,300    คาวัสดุ
คาเอกสาร SAR (100เลมx150บาท) เปนเงิน 10,000 บาท
คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 14,300 บาท

ผูเสนอโครงการ

2. รับการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินและรายงานตอที่ประชุม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(......................................................)
ตําแหนง............................................

160,000                  คาตอบแทน

เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

1. จัดประชุมเตรียมความพรอมและแจงกําหนดการ

งบดําเนินการ



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาอัตลักษณสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : คุณภาพการใหบริการสูความเปนเลิศ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 13
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 1, 7(7.2)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 5

4. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเปนการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการดําเนินการ

5.1 จัดอบรมการใหบริการสูความเปนเลิศ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ดําเนินการใหบริการแกนักศึกษา  คณาจารย และบุคลากรทั่วไป  และไดเล็งเห็นวาคุณภาพการใหบริการเปนพันธกิจที่สําคัญ เปนการ

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนใหสวนราชการพัฒนาการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพและ

งบประมาณ 1-1-0901-41-24

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

คุณภาพยิ่งขึ้น มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการเปนพันธกิจสําคัญอันดับตนๆ  การใหบริการจึงเปนนโยบายที่ทุกหนวยงานใหความสําคัญ และพยายาม
ผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดีขึ้นมาโดยตลอด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานหนึ่งที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ควบคุมเพ่ือใหเกิดคุณภาพการใหบริการ โดยการใหบริการจะดียิ่งขึ้น ถาหากผูรับบริการมีความพึงพอใจจากการบริการนั้น คุณภาพ
การใหบริการจึงเปนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่ง และเปนมุมมองในเชิงคุณภาพที่สําคัญที่พึงไดรับความสนใจ สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น

80



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 100,000   30,000    30,000    

                100,000                  30,000                   30,000    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1. ศึกษาขอมูลและวิเคราะหหารูปแบบและแนวทางในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว โดยเนนการใหบริการอยางมีคุณภาพ รวดเร็ว 
3. สรุปผลการดําเนินงาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

160,000  

คาอาหารวาง 24ม้ือx20คนx25บาท เปนเงิน 12,000 บาท
คาวิเคราะหและสรุปผล  เปนเงิน  20,000 บาท

128,000   คาวัสดุ
คาเอกสารการประชุม  200 เลมx 50 บาท เปนเงิน 10,000
คาวัสดุสํานักงานในการใหบริการ  เปนเงิน 118,000 บาท

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

100,000                       30,000                       30,000                       
160,000                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

32,000                       คาใชสอย
งบดําเนินการ

จัดอบรมการใหบริการสูความเปนเลิศ

 การพัฒนาการใหบริการสูความเปนเลิศ

รวม

รวม 160,000                                                         160,000                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

เงินรายได

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมการใหบริการสูความเปนเลิศ 160,000                   160,000                 

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 160,000          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 Printer Color Laser Fuji Xerox PrinterType : C16Color Laser เน่ืองจากสํานักสงเสริมวิชาการฯ ตองจัดทํา
รุน DocuPrint C3055DX 1 1 95,000.00     95,000.00      Speed : 25ppm Colour , 28ppm mono เอกสาร และสื่อตางๆ เพื่อเปนการเผยแพร

First Page Out : 22 sec colour, 11 sec mono และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร  
Memory Standard : 256 MB จึงมีความจําเปนตองใชเคร่ืองพิมพในการ
Paper Size : A3, A4, A5, A6, B4, B5, C5, Ledger, ดําเนินงานของสํานักฯ
  Letter, Legal, Executive, Envelope, Custom-size
Bypass Tray : Standard 155 sheet
Tray 1 : 250 sheet
Resolution : dpi (9,600 x 600 image 
                 C26enhancement)
Standard Warranty : Three year on site

95,000            

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(........................................................................)
......................................................................................

ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(......................................................................................)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

2 เคร่ืองแสกนเนอรพรอมพิมพ 1. Flated/ADF Scanner เน่ืองจากงานมาตรฐานและประกันฯ จะตองนํา
รุน HP LaserJet M1522 nf 2. ความเร็วในการพิมพ 23 แผนตอนาที ขอมูลลงเว็บไซต เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล
MFP Printer 1 1 15,000.00     15,000.00      3. ระบบเครือขายใหความรู ขาวสาร  จึงมีความจําเปนตองใช

15,000            

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(........................................................................)
......................................................................................

ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(......................................................................................)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครุภัณฑท่ีมิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครุภัณฑท่ีมิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



แบบ งป.2/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เฉพาะรายการครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
…..ระบุชื่อหนวยงาน….. งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งกอสรางใหม - ระบุรายละเอียดใหชัดเจนและตองแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การตอเติมปรับปรุงสิ่งกอสรางเดิม - ระบุรายละเอียดใหชัดเจนและตองแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

(อาจารยสุรชัย  ทรัพยเพิ่ม)
ผูชวยอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผานการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแลว

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



แบบ งป.2/3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
…..ระบุชื่อหนวยงาน….. งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอื่นๆ หนวย : บาท
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง

ลงชื่อหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
...ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน….

หมายเหตุ : 1. แบบสิ่งกอสรางใหม - ระบุรายละเอียดใหชัดเจนและตองแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)
2. การตอเติมปรับปรุงสิ่งกอสรางเดิม - ระบุรายละเอียดใหชัดเจนและตองแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

(อาจารยสุรชัย  ทรัพยเพิ่ม)
ผูชวยอธิการบดี

รายละเอียดคําขอตั้งสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผานการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแลว

รวมเปนเงินท้ังส้ิน



1. ช่ืองาน/โครงการ งานสอบวัดความรูนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที ่7(7.1), 17, 18
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที ่2(2.6, 2.7), 3(3.2)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที ่1(1.3), 6(6.1, 6.3)

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานทางการเรียนของนักศึกษากอนเขาศึกษา
2. เพื่อใหคณาจารยผูสอนสามารถวางแผนการสอนที่สอดคลองกับสมรรถนะของนักศึกษาไดเปนอยางดี

5.1 กิจกรรมสอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

 เพื่อเปนการประเมินความรูของนักศึกษากอนจัดการศึกษา  เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 เน่ืองจากผูสอนสามารถวางแผนการสอนโดยดูจากผลการสอบวัดความรูพื้นฐานเบื้องตน  เปนการเตรียมการพรอมในการ
 จัดการเรียนการสอน  สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสมรรถนะของนักศึกษา เปนการพัฒนานักศึกษาใหเกิดการพัฒนา
 อยางมีประสิทธิภาพ

เงินรายได

7.  วงเงินท้ังส้ินของงาน/โครงการ 80,000            

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนนักศึกษาใหมเขาสอบวัดความรูพ้ืนฐานกอนเขาศึกษา 3,000 คน

 สอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 
2554

80,000                    80,000                   

ช่ือกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

รวม 80,000                        80,000                                                        



8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 32,000    24,000    24,000    

32,000                     24,000                    24,000                    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทนกรรมการคุมสอบ 200 บาท x 130 คน
เปนเงิน 26,000 บาท
คาใชสอย

ช่ือกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

รายละเอียดคาใชจาย

24,000                       
80,000                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554

 สอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 
2554

รวม 32,000                        24,000                       

งบดําเนินการ คาตอบแทน

1. จัดทําขอสอบประเมินความรูพื้นฐาน
2. จัดสอบวัดความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554
3. รายงานผลการสอบวัดความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2554

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

คาจัดทําขอสอบ 3,000 ชุด x 18 บาท เปนเงิน 54,000 บาท



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เม่ือวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ  บัวเขียว) (รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  บุญสง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดี



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
การบริหารสํานักงาน

การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  โดยมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรครุภัณฑในการทําโครงการ  จํานวน  4  รายการ  
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2552   (1  มิ.ย.  52 – 31 ม.ค. 53)  อยูระดับ  ด ี คะแนน  2.42
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2552  ของมหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยฯ รับผิดชอบ  7  องค  
มีผลการประเมินดังน้ี  คือ  องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ  คะแนน  2.00  อยูระดับ  ด ี 
องคประกอบที่  4  การวิจัย  คะแนน  2.75  อยูระดับ  ดีมาก  องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม  คะแนน  2.60 อยูระดับ  ดีมาก 
องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คะแนน  3.00  อยูระดับ  ดีมาก  องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  
คะแนน  2.12  อยูระดับ  ดีมาก  องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ  คะแนน  2.00  อยูระดับ  ด ี องคประกอบที่  9  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  คะแนน  3.00  อยูระดับ  ดีมาก
ปญหา

1. ไมมีการประเมินผลสําเร็จของโครงการ  การเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอื่นของสถาบัน
    ไมชัดเจน
2.  ไมมีแผนพัฒนาบุคลากร  และแผนพัฒนากําลังคน
3.  ไมมีการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน
4.  ไมมีการบูรณาการภารกิจของสถาบันเขากับภารกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  เชน  การเรียนการสอน  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.  ไมมีการชี้แจงผลการพิจารณางบประมาณบริการวิชาการ

งานวิจัย
1.  การพัฒนานักวิจัยหนาใหม  มีจําแนกนักวิจัยที่เขารวมโครงการตลอดการอบรมทั้งหมด  23  คน  ผลการพัฒนานักวิจัยดังกลาวอยูใน

ข้ันตอนของนักวิจัยสงบทความวิจัยและรางงานการวิจัยฉบับ  ไปใหผูทรงคุณวุฒิอานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความและรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ  และบทความที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ จะรวมนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ  “ราชภัฏเพชรบุรี  
วิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ย่ังยืน”  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.2553

2.  มีการจัดต้ังหนวยงานวิจัย  (Reseavch  Unit) 1  หนวย  ชื่อ  หนวยวิจัยเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ  (Natural  Products  Chemistry)  
หัวหนาหนวยวิจัย  ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.  มีการรวมกลุมวิจัยทองเที่ยวดานอาหาร  1 กลุม ที่บูรณาการระหวางสาขาวิชา การทองเที่ยว อาหาร เคมี  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.  มีการนําผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยไปจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ประเภทลิขสิทธิ์   

จํานวน  33  คําขอ
5.  มีการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย  ประกอบดวย
  5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ือง  หลักเกณฑ  และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย  พ.ศ.2553
  5.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร่ือง หลักเกณฑ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพื่อจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ที่เกิดจากผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  และอื่นๆ  พ.ศ.2553

        5.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เร่ืองรับสมัครหนวยวิจัย  (Research  Unit)  พ.ศ.2553 

6.  มีการทําวิจัยรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จังหวัดเพชรบุรี  สถาบันรามจิตติ  สํานักงานคณะกรรมการ

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**************************************************************



การอุดมศึกษา  และองคการปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  2  เร่ือง  ประกอบดวย
  6.1  โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน  จังหวัดเพชรบุรี
  6.2  โครงการตนแบบครอบครัวอุนรัก  กับองคการบริหารสวนตําบลโพพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
7.  เขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  2553  (Thailand Research Expo 2010)  ประกอบดวยผลงาน  2  สวน  ดังน้ี
  7.1  รวมจัดนิทรรศการ  ประกอบดวยผลงาน  3  ผลงาน
    7.1.1 หุนยนตสื่อสสารไรสาย  นักวิจัยคือ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    7.1.2 ลอจิกบล็อก ตรรกะการเขียนสําหรับผูเร่ิมตน นักวิจัยคือ  ผูชวยศาสตราจารยศิวพร เหมียดไธสง สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    7.1.3  การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองขัดผิวมะนาว  นักวิจัยคือ  ผูชวยศาสตราจารย สมบูรณ  ขจรเดชะศักดิ ์ 
    สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  7.2  รวมเสนอผลงานวิจัยบนเวทีรายการนักวิจัยพบนักธุรกิจ  ประกอบดวย  2  ผลงาน  คือ
    7.2.1  การประหยัดพลังงานโดยการลดแรงเสียดทานในรถบรรทุกเล็ก  นักวิจัยคือ  อาจารยปรัชญา  มุขดา  
    สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    7.2.2  การประหยัดพลังงานในรถยนต  นักวิจัยคือ  ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ  ขจรเดชะศักดิ ์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.  พัฒนาระบบฐานขอมูลสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  3  ดาน  ประกอบดวย
  8.1  ดานวิจัย
  8.2  ดานศิลปวัฒนธรรม
  8.3  ดานบริการวิชาการ
ปญหาและอุปสรรค

1.  อาจารยในมหาวิทยาลัยยังทําวิจัยจํานวนนอย  เน่ืองจากมีจํานวนชั่วโมงสอนมาก
2.  อาจารยมีการเผยแพรผลงานวิจัยจํานวนนอยกวาเปาหมายของมหาวิทยาลัย
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มีนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนงบประมาณงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน  7  โครงการ  โดยกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย  มี ผศ.อรอนงค  ศรีพวาทกุล  เปนผูรับผิดชอบหลักดําเนินการเปนคณะกรรมการ  
มีการติดตามผลการดําเนินการ  และรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา  โดยมีผลการดําเนินการ  ดังน้ี

โครงการทั้งหมด  7  โครงการ  การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  โดยมีการปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
แหลงเรียนรูสกุลชางเมืองเพชร  งานปูนปน  2  แหลง  โดยมีปราชญทองถ่ิน  2  คนคือ  ชางทองรวง  เอมโอฐ  และคุณชัชวาล  สหัสสพาศน  
มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  และมีการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  5  แหงรวมทั้งสถานบันกัลยาณิวัฒนา  
มอ.วิทยาเขตปตตานี และมีกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง  รวมทั้งเชิดชูเกียรติพอและแมผูสงเสริมนักวัฒนธรรม
จํานวน  8  รางวัล  การทํางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดทํางานรวมกับเครือขายทั้งภายใน  ภายนอก  โดยเฉพาะปราชญทองถ่ิน  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนครคีรี  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  องคการบริหารสวนตําบล  และโรงเรียนตางๆ  

ปญหา
1.  หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติชํารุดตองซอมแซมทําใหการใชประโยชนหรือการจัดกิจกรรมในสวนของหอวัฒนธรรมใชงานไดไมเต็มที ่
2.  การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา  บางวิชามีการดําเนินงานแตไมไดระบุอยางเปนรูปธรรม

งานบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยละสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกทองถ่ิน  ที่สอดคลองกับนโยบาย  และวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนความตองการของทองถ่ิน  การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ  โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
และการดําเนินกิจกรรมโดยใชแหลงงบประมาณภายนอก  การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ไดดําเนินการติดตอและประสานงานกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ทั้งน้ี  การจัดกิจกรรมบริการตองเปนไปตามพันธกิจ



และตัวชี้วัดเฉพาะของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในปงบประมาณ 2553  สถาบันวิจัยฯไดดําเนินโครงการตางๆ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี
1. โครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่ 3.1  ระดับความสําเร็จของบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งแกชุมชน  

จํานวน 5 โครงการ  ประกอบดวย
  1.1 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจาหนาที่กองทุนหมูบาน”
  1.2 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

“การเผยแพรความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันแกสมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียน”
  1.3 ราชภัฎเพชรบุรี 30 ป เครดิตยูเน่ียน
  1.4 โครงการจัดต้ังและพัฒนาเครดิตยูเน่ียน
  1.5 โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการเครดิตยูเน่ียน
2.  โครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่ 3.2  ระดับความสําเร็จของการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จํานวน 4 โครงการ  ประกอบดวย
  2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมครูกลุมสาระฯคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  ของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 1
  2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูสูการขอผลงานทางวิชาการของครู
  2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในเขตโรงเรียนวิทยาเขตโปงสลอด
  2.4 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวาง มรภ.เพชรบุรี กับ สพท.พบ.เขต 1  “การติดตามความกาวหนาและเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการแหลงเรียนรูในทองถ่ิน”
3. โครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่ 3.3  ระดับความสําเร็จของการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

จํานวน 8 โครงการ  ประกอบดวย
  3.1 โครงการพัฒนาชุมชนโปงสลอดเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
  3.2 โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงหมูบานโคงตาบางตามแนวพระราชดําริ
  3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ตามแนวพระราชดําริ
  3.4 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดําริ
  3.5 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดําริ
  3.6 โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตโรงเรียน ตชด.ตามแนวพระราชดําริ
  3.7 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือตามแนวพระราชดําริ (ระยะที่ 2)
  3.8 โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ(FOOD BANK)
4. โครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่ 3.4  ระดับความสําเร็จของการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน 8 โครงการ  ประกอบดวย
  4.1 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวาง มรภ.เพชรบุรี กับ สพท.พบ.เขต 1 “หลักสูตรยุวมัคคุเทศกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ิน”
  4.2 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวาง มรภ.เพชรบุรี กับ สพท.พบ.เขต 1 “หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพื่อเปนแหลงเรียนรูอยางย่ังยืน
  4.3 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวาง มรภ.เพชรบุรี กับ สพท.ปข.เขต 1 “หลักสูตรการจัดทําพิพิธภัณฑในชุมชนเพื่อการทองเที่ยวและเปนแหลงเรียนรูอยางย่ังยืน”
  4.4 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวาง มรภ.เพชรบุรีกับ เทศบาลปราณบุรี  “คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม”



  4.5 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาวิทยาเขตโปงสลอด “คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม”
  4.6 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”
  4.7 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวาง มรภ.เพชรบุรี กับ สพท.ปข.เขต 1 “การติดตามความกาวหนาเพื่อพัฒนาโครงการการจัดการสิ่งแวดลอม”
  4.8 โครงการเสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน รุน 2”

ปญหาและอุปสรรค
1. จํานวนงบประมาณและบุคลากรในการประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไมเพียงพอสนองตอบตอความตองการของทองถ่ิน
2. การดําเนินงานมอบหมายพิเศษเรงดวน  สงผลกระทบทําใหงานบริการวิชาการตามแผนงานเกิดความลาชาไมตรงตามปฏิทินงาน

ที่กําหนดไว
แนวทางแกไข

1. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในการพัฒนาและใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อแกไขปญหาดานงบประมาณ 
และบุคลากรในการดําเนินงาน

2. วิเคราะหความตองการจําเปนในการรับบริการวิชาการของชุมชนทองถ่ิน  และจัดทําแผนโครงการ/กิจกรรม เสนอตอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการใหบริการวิชาการใหเพียงพอตามความตองการของทองถ่ิน

3. ปรับแผนการดําเนินงานบริการวิชาการใหสามารถยืดหยุนได ตามความจําเปนเรงดวน

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1.  ทําโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานกับการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม
2.  จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศงานทั้ง  4  ดาน  เพื่อใชในการบริหาร
3.  มีนโยบายสงเสริมกระตุนใหนักวิจัยทํางานวิจัยมากข้ึน
4.  สงเสริมการจดอนุสิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์ผลงานของนักวิจัยมากข้ึน



3. วิสัยทัศน
เปนองคกรแหงการแลกเปล่ียนเรียนรู  คลังปญญา  สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ  สนับสนุน  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

ภูมิปญญาไทย  และการบริการทาง  วิชาการ  สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อสรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

4. พันธกิจ
1.  สงเสริมและพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน  มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานวิจัย  
งานศิลปวัฒนธรรม การใหคําปรึกษาบริการดานวิชาการแกหนวยงาน  ชุมชน  และบุคคลทั่วไปไดอยางมืออาชีพ
2.  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสูความเปนเลิศทางดานการวิจัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
มีการวางแผน   จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพรอมเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรดานการวิจัย 
ประสานงานกับคณะเพื่อใหมีการวิจัยในทุกระดับและทุกดาน
3.  สงเสริมงานบริการวิชาการแกชุมชนถือวาเปนภารกิจและนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะตอบสนองตอความตองการของชุมชน  
โดยใชมหาวิทยาลัยเปนศูนยของการศึกษาการเรียนรูและการวิจัย  เปนที่พึ่งทางปญญาแกชุมชน  โดยจะใชยุทธศาสตรงานวิจัย
เปนเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสรางความเขมแข็งแกชุมชน
4.  สงเสริมงานดานการอนุรักษ  ทํานุบํารุง  สรางสรรค  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของทองถิ่น  โดยใชวัฒนธรรม
เปนเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  สรางวัฒนธรรมใหมีชีวิต  เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของมนุษยในชุมชน  
สรางเครือขายทางวัฒนธรรมของชุมชน

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
1.  การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ
2.  การวิจัยท่ีสรางองคความรู  เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่น  และเปนประโยชนกับสังคม
3.  การบริการวิชาการท่ีสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5.  สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารองคการ
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ มีระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน

    รูปแบบที่หลากหลาย
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพ่ือเปน
    พ้ืนฐานของการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน

นโยบายการศึกษา
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยที่สรางองคความรู  
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น  

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : และเปนประโยชนกับสังคม    
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่ 1.  แสวงหาความรูจากชุมชนเพ่ือเปนพ้ืนฐาน

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย  ของการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง 2.  มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยแหลงเรียนรู
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ   ชุมชนกับหนวยงานที่รับผิดชอบภายใน
    การแขงขันของประเทศ   มหาวิทยาลัย

3.  มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง
  ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนา
  และการแขงขันของประเทศ

ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ

ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้น
   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต

แผนบริหารราชการแผนดิน

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

คุณภาพชีวิต



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรหนวยงาน

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรที่ 1 การบริการวิชาการที่สราง
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี ความเขมแข็งของชุมชน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
ทองถิ่น    มีการสรางสังคมและชุมชนสามารถพ่ึงพา

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ตนเองไดและการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ความตองการของสังคมและบูรณาการในการ
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 2 การทํานุบํารุง
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาศิลป ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

    อยางย่ังยืน และเผยแพรสูสากล มีการอนุรักษสงเสริม  เผยแพร  ทํานุบํารุงศาสนา  
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาของทองถ่ิน
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่นเปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
   คานิยมที่ดีงาม
2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคล่ือนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากข้ึน

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.4
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรหนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารองคการอยางมี
บริหารจัดการที่ดี ประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม     มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. องคกรมีความม่ันคงพ่ึงพาตนเองได
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือน
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพ่ือตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา

นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แผนบริหารราชการแผนดิน

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2 แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 1.  ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายใน  (สกอ. 
9.1)

5  คะแนน

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1. ...................................................................
   บัณฑิตที่พึงประสงค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1. งบสนับสนุนการทําวิจัยตามกรอบฯ งานวิจัย 50
   งานสรางสรรค 2. คูมือปฏิบัติงานวิจัย คูมือปฏิบัติงาน 500

3. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับวิจัย แผนพับ/เอกสาร/ปาย 3600
4. พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณนักวิจัย ความรูความเขาใจ 90
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฯ ระบบฐานขอมูลที่สมบูรณ 1
6. สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 12
7. ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยฯ คร้ังที่ 1 จํานวนบทความวิจัย 50
8. บริหารสถาบันวิจัย(ฝายวิจัย) ฝายวิจัยมีประสิทธิภาพ

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 1. นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  คร้ังที่ 2 บทความวิจัย 10
2. ทุนสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย บทความวิจัย 20



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ี
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม               
2. สงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน                          
   3. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน      
  4. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา                   
5. วารสารศิลปะ  วัฒนธรรม                           
6. การสงเสริมใหความรูและเพ่ิมมูลคา
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  
ภูมิปญญาทองถิ่น                                         
7. การปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

1.  มีกระบวนการดําเนินการ
พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
 2.  ระดับความสําเร็จของระบบ
และกลไกในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน  
(สมศ. 4.1)                          
3.  ระดับความสําเร็จของ
กิจกรรมนักศึกษาในการ
อนุรักษพัฒนาศิลปวัมนธรรม 
(สมศ. 4.2)                           
       4.  ระดับความสําเร็จใน
การสงเสริมพัฒนาและการ
จัดการอุตสาหกรรมสรางสรรค
บนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณของ
สถาบัน

6  ประเด็น        
                       
                       
 5                     
                       
                       
                       
                       
5                      
                       
                       
                      5



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการที่ดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2 พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

1. พัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร 1.  ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาผูบริหารและบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ. 24.)

3  คะแนน

     

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

1. งาน/โครงการ สนับสนุนการทําวิจัยตามกรอบ
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัย

3,220,100   

กิจกรรมพิจารณากล่ันกรองการสนับสนุนทุนอุดหนุน
วิจัยแกนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3,220,100    

2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณ
นักวิจัย

96,000         

กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย และ
จรรยาบรรณนักวิจัย

96,000        

3. งาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

98,500         

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล
สถาบันวิจัยฯ

70,000        

กิจกรรมจัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล 28,500        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จําแนกตามงบรายจาย

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

4. งาน/โครงการ สนับสนุนการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา

30,000         

กิจกรรมสนับสนุนการขอจะทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา

30,000        

5. งาน/โครงการ นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผนดินไทยที่ย่ังยืน ครั้งที่ 1

404,000       

กิจกรรมดําเนินการจัดงานการนําเสนอผลงานวิชาการ
 ราชภัฏวิจัยเพื่อแผนดินไทยท่ีย่ังยืน คร้ังท่ี 1

404,000       

6. งาน/โครงการ นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  
ครั้งที่ 2

339,000       

กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  คร้ังท่ี 2 339,000       
7.
งาน/โครงการทุนสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย

376,600       

กิจกรรมสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย
ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

376,600       

8. งาน/โครงการบริหารจัดการงานวิจัย 659,500       

กิจกรรมดําเนินการบริหารจัดการงานดานการวิจัย
659,500       



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

9. งาน/โครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

184,000       

กิจกรรม  จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 100,000       
กิจกรรม  การอบรมเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
  (สกอ.)

15,000        

กิจกรรม  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และ
เตรียมรับการประเมิน

5,000          

กิจกรรม  การจัดการความรูดานการวิจัย 10,000        
กิจกรรม  การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 54,000        

10. งาน/โครงการบริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

113,700       

กิจกรรมบริหารจัดการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

53,700        

กิจกรรมการสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอกและภายใน

20,000        

กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานตางๆ

60,000        

11. งาน/โครงการสงเสริมและสนับสนุนให
ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
สถาบัน

60,000         

กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม 40,000        
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 20,000        



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

12. งาน/โครงการโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบาน  4  ภาค

145,000       

กิจกรรมการเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน

105,000       

กิจกรรมเสวนา  "ประวัติศาสตรเพชรบุรี และ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน"

40,000        

13. งาน/โครงการการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบานกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา

50,000         

กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา

50,000        

14. งาน/โครงการวารสารศิลปะ  วัฒนธรรม 74,500         
กิจกรรมจัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัย
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

74,500        

15. งาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและ
บุคลากร

70,000         

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและบุคลากร  
และการศึกษาดูงาน

100,000       



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

16.
งาน/โครงการการสงเสริมใหความรูและเพ่ิม
มูลคาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  ภูมิปญญาทองถิ่น

100,500       

กิจกรรมสนับสนุนสถานท่ีขายสินคาจากภูมิปญญา
ทองถิ่น

5,000          

กิจกรรมเพิ่มความสามารถเชิงพาณิชยใหกับ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น

45,500        

17. งาน/โครงการการปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ

70,000         

กิจกรรมปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติให
พรอมจัดกิจกรรม

70,000        

18. งาน/โครงการ การจัดทําส่ือมัลติมีเดียเชิง
ปฏิสัมพันธเพ่ือพัฒนาหอวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตดานภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี  เพ่ือเปน
แหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน

255,000       

กิจกรรม  การจัดทําส่ือมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ
นําเสนอเร่ืองราวดานศิลปวัฒนธรรม

195,000       

กิจกรรม  การจัดการนิทรรศการหมุนเวียน
ศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นฐานของชาวบาน  
การสาธิตสกุลชางเมืองเพชร

60,000        



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

19. งาน/โครงการ การจัดทําฐานขอมูลทองถิ่นและ
แผนพัฒนาชุมชน  ตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ
จังหวัดเพชรบุรี "การสํารวจขอมูลทุกมิติของ
อําเภอหนองหญาปลอง เพ่ือจัดทําขอมูลทองถิ่น"

153,500       

กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ  ตําบล  
หนองหญาปลอง

55,550        

กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบล
ทาตะครอ

29,200        

กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบล
ยางน้ํากลัดใต

29,200        

กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบล  
ยางน้ํากลัดเหนือ

9,550          

กิจกรรม จัดทําฐานขอมูล 30,000        
20. งาน/โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารงานบริการวิชาการ
46,500         

กิจกรรม การขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ 46,500        
21. งาน/โครงการ จัดต้ังกองทุนสวัสดิการบํานาญวัน

ละบาท  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
100,000       

กิจกรรม โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบํานาญวัน
ละบาท  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

100,000       



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

22. งาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการ/ฝายจัดการ

150,000       

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 150,000       
23. งาน/โครงการ อบรมสัมมนาผูจัดการ / ฝาย

จัดการระดับสูง
50,000         

กิจกรรม อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

50,000        

24. งาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดต้ังเครดิต ยูเนี่ยน

50,000         

กิจกรรม อบมรมใหความรูเก่ียวกับสหกรณเครดิตยู
เนี่ยน

50,000        

25. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
ผลิตภัณฑชุมชนสูการคาเชิงพาณิชยของ
ประชาชนในเขต  โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนตามแนวพระราชดําริ

91,600         

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําผาบาติก
ใหกับโรงเรียนตชด.นเรศวรหวยโสก

43,300        

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทอผาใหกับ
โรงเรียน ตชด.บานปาหมาก

433,300       

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

26. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามแนว
พระราชดําริ

151,300       

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

151,300       

27. งาน/โครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียน
การสอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดนตาม
แนวพระราชดําริ

39,500         

กิจกรรม  จัดนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียน
การสอนของครู ตชด.

34,500        

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          
28. งาน/โครงการ พัฒนาโรงเรียนตนแบบเพาะเล้ียง

เนื้อเย่ือตามแนวพระราชดําริ
50,200         

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเพาะเล้ียง
เนื้อเย่ือ

45,200        

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          
29. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  หมูบานทุง
เคล็ด ต.ศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ

94,000         

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 73,600        
กิจกรรม  ศึกษาดูงาน 20,400        



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

30. งาน/โครงการ โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพะราชดําริ บานอางศิลา ต.หนองหญา
ปลอง               อ.หนองหญาปลอง

58,700         

กิจกรรม  จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 20,000        
กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาชีพ 33,700        
กิจกรรม  ติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          

31. งาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขาย
องคกรปกครองทองถิ่นและองคกรชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน "การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรวินัยเบ้ืองตนสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น
หลักสูตร 5 วัน

106,200       

กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัย
เบ้ืองตนสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน

103,200       

กิจกรรม การติดตามผลการนําความรูไปใช 3,000          
32. งาน/โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชนบานโคง

ตาบางสูการคาเชิงพาณิชย
54,100         

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสินคาชุมชน
สูการเชิงพาณิชย"

49,100        

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

33. งาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขาย
ทางการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 
มรภ.เพชรบุรี กับ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 "การพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอนสูการเรียนรูตลอดชีวิต"

65,200         

กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนสูการเรียนรูตลอดชีวิต"

60,200        

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          
34. งาน/โครงการ การพัฒนานักเรียนท่ีอานหนังสือไม

ออกและเขียนไมไดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัว
หิน

47,400         

กิจกรรม  คลินิกพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

44,400        

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 3,000          
35. งาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขาย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

65,600         



รวม
งบประมาณ

ทั้งส้ิน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอ่ืน รวม

ช่ืองาน / โครงการ
งบแผนดิน เงินรายได
งบรายจาย งบรายจาย

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานระเบียบพัสดุ
ใหกับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

60,600        

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          
36. งาน/โครงการ พัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตาม แนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงหมูบานพุไทร อ.
หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี

62,700         

กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการแกประชาชน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกดาน

42,300        

กิจกรรม  ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง 16,200        
กิจกรรม  จัดทําแผนแมบทชุมชน 4,200          

37. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในเขต
อําเภอหนองหญาปลอง

74,400         

กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

40,600        

กิจกรรม ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 28,800        
กิจกรรม ติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000          

7,871,300   รวม



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. งาน/โครงการ สนับสนุนการทําวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร
สถาบันวิจัย

3,220,100     1,073,365     1,073,365     1,073,365     1,073,365     1,073,370     1,073,370     

กิจกรรมพิจารณากล่ันกรองการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแกนักวิจัยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

1,073,365     1,073,365     1,073,370     

2. งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณนักวิจัย 96,000                           96,000          96,000          
กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย 96,000          

3. งาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัย
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

98,500          70,000          70,000                           28,500          28,500          

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ 70,000          
กิจกรรมจัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล 28,500          

4. งาน/โครงการ สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 30,000                                            30,000          30,000                           
กิจกรรมสนับสนุนการขอจะทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 30,000          

5. งาน/โครงการ นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือ
แผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

404,000        404,000        404,000        

กิจกรรมดําเนินการจัดงานการนําเสนอผลงานวิชาการ ราชภัฏวิจัยเพื่อ
แผนดินไทยท่ีย่ังยืน ครั้งท่ี 1

404,000        

6. งาน/โครงการ นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  ครั้งที่ 2 339,000        339,000        339,000        
กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  ครั้งท่ี 2 339,000        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

7. งาน/โครงการทุนสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย 376,600                         125,533        125,533        125,533        125,533        125,534        125,534        
กิจกรรมสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

125,533        125,533        125,534        

8. งาน/โครงการบริหารจัดการงานวิจัย 659,500        219,833        219,833        219,833        219,833        219,834        219,834        
กิจกรรมดําเนินการบริหารจัดการงานดานการวิจัย 219,833        219,833        219,834        

11. งาน/โครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 148,000        65,000          65,000                           74,000          74,000                           9,000            9,000            
กิจกรรม  จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 50,000          50,000          
กิจกรรม  การอบรมเกณฑการประกันคุณภาพภายใน  (สกอ.) 15,000          
กิจกรรม  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และเตรียมรับการประเมิน 5,000            

กิจกรรม  การจัดการความรูดานการวิจัย 10,000          
กิจกรรม  การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 5,000            4,000            9,000            

12. งาน/โครงการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 133,700        60,000          60,000                           60,000          60,000                           13,700          13,700          
กิจกรรมบริหารจัดการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              20,000          20,000          13,700          
กิจกรรมการสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอก
และภายใน

             10,000          10,000          

กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ              30,000          30,000          
13. งาน/โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวน

หนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน
60,000          20,000          20,000          40,000          40,000          

กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม              20,000          20,000          
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม              20,000          

14. งาน/โครงการโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 145,000                         40,000          40,000          105,000        105,000        
กิจกรรมการเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน              105,000        

กิจกรรมเสวนา  "ประวัติศาสตรเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน"
             40,000          



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

15. งาน/โครงการการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

50,000          50,000          50,000          

กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการทํา
กิจกรรมของนักศึกษา

             50,000          

16. งาน/โครงการวารสารศิลปะ  วัฒนธรรม 74,500          37,250          37,250          37,250          37,250          
กิจกรรมจัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

             37,250          37,250          

17. งาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร 100,000        50,000          50,000          50,000          50,000          

กิจกรรมพัฒนาศุกยภาพของผูบริหารและบุคลากร  และการศึกษาดูงาน
             50,000          50,000          

18. งาน/โครงการการสงเสริมใหความรูและเพ่ิมมูลคาศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบาน  ภูมิปญญาทองถิ่น

50,500          5,000            5,000            45,500          45,500          

กิจกรรมสนับสนุนสถานท่ีขายสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่น              5,000            
กิจกรรมเพิ่มความสามารถเชิงพาณิชยใหกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
และภูมิปญญาทองถิ่น

             45,500          

19. งาน/โครงการการปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 70,000          70,000          70,000          

กิจกรรมปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติใหพรอมจัดกิจกรรม
             70,000          

20. งาน/โครงการ การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธเพ่ือพัฒนา
หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมเมืองเพชรบุร ี เพ่ือเปนแหลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

255,000        195,000        195,000        30,000          30,000          30,000          30,000          

กิจกรรม  การจัดทําส่ือมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธนําเสนอเรื่องราวดาน
ศิลปวัฒนธรรม

                 195,000        

กิจกรรม  การจัดการนิทรรศการหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรม  การละเลน
พื้นฐานของชาวบาน  การสาธิตสกุลชางเมืองเพชร

                 30,000          30,000          



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

21. งาน/โครงการ การจัดทําฐานขอมูลทองถิ่นและแผนพัฒนาชุมชน  
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี "การสํารวจขอมูลทุกมิติของอําเภอ
หนองหญาปลอง เพ่ือจัดทําขอมูลทองถิ่น"

153,500                         55,550          55,550                           58,400          58,400          39,550          39,550          

กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ  ตําบล  หนองหญาปลอง                  55,550          

กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบลทาตะครอ                  29,200          
กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบลยางน้ํากลัดใต                  29,200          
กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบล  ยางน้ํากลัดเหนือ                  9,550            

กิจกรรม จัดทําฐานขอมูล                  30,000          
22. งาน/โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ 46,500          15,500          15,500                           15,500          15,500                           15,500          15,500          

กิจกรรม การขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ                  15,500          15,500          15,500          
23. งาน/โครงการ จัดต้ังกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาท  ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
100,000        35,000          35,000          35,000          35,000          30,000          30,000          

กิจกรรม โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาท  ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 35,000          35,000          30,000          

24. งาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการของคณะกรรมการ/ฝายจัดการ

150,000        50,000                           50,000          50,000                           50,000          50,000                           50,000          

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ                  50,000          50,000          50,000          
25. งาน/โครงการ อบรมสัมมนาผูจัดการ / ฝายจัดการระดับสูง 50,000          50,000          50,000          

กิจกรรม อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  อบรมเชิงปฏิบัติการ 50,000          



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

26. งาน/โครงการ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
จัดต้ังเครดิต ยูเนี่ยน

50,000          10,000          10,000          20,000          20,000          20,000          20,000          

กิจกรรม อบมรมใหความรูเก่ียวกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 10,000          20,000          20,000          
27. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ผลิตภัณฑชุมชนสู

การคาเชิงพาณิชยของประชาชนในเขต  โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนตามแนวพระราชดําริ

481,300        43,300          43,300          433,000        433,000        5,000            5,000            

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําผาบาติกใหกับโรงเรียน
ตชด.นเรศวรหวยโสก

433,000        

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทอผาใหกับโรงเรียน ตชด.
บานปาหมาก

43,300          

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            
28. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตาม
แนวพระราชดําริ

151,300        151,300        151,300        

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

151,300        

29. งาน/โครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนครู
โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดนตามแนวพระราชดําริ

39,500          39,500          39,500          

กิจกรรม  จัดนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของครู ตชด. 34,500          

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            
30. งาน/โครงการ พัฒนาโรงเรียนตนแบบเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือตามแนว

พระราชดําริ
50,200          45,200          45,200          5,000            5,000            

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 45,200          
กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

31. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง  หมูบานทุงเคล็ด ต.ศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ

94,000          94,000          94,000          

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 73,600          
กิจกรรม  ศึกษาดูงาน 20,400          

32. งาน/โครงการ โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพะ
ราชดําร ิบานอางศิลา ต.หนองหญาปลอง         อ.หนองหญาปลอง

58,700          20,000          20,000          33,700          33,700          5,000            5,000            

กิจกรรม  จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 20,000          
กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาชีพ 33,700          
กิจกรรม  ติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            

33. งาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครอง
ทองถิ่นและองคกรชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน "การ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับขาราชการสวน
ทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน

106,200        106,200        106,200        

กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน

103,200        

กิจกรรม การติดตามผลการนําความรูไปใช 3,000            
34. งาน/โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชนบานโคงตาบางสูการคาเชิง

พาณิชย
54,100          49,100                           49,100          5,000                             5,000                                                               

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสินคาชุมชนสูการเชิงพาณิชย" 49,100          

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

35. งาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง มรภ.เพชรบุร ีกับ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ
 เขต 1 "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการเรียนรูตลอดชีวิต"

65,200          60,200                           60,200          5,000                             5,000            

กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต"

60,200          

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            
36. งาน/โครงการ การพัฒนานักเรียนท่ีอานหนังสือไมออกและเขียนไมไดใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
47,400          44,400          44,400          3,000            3,000            

กิจกรรม  คลินิกพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

44,400          

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 3,000            
37. งาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและองคกรชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น”  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

65,600          60,600          60,600          5,000            5,000            

กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานระเบียบพัสดุใหกับเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ

60,600          

กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            
38. งาน/โครงการ พัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตาม แนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงหมูบานพุไทร อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี
62,700          62,700          62,700          

กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการแกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ทุกดาน

42,300          

กิจกรรม  ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง 16,200          
กิจกรรม  จัดทําแผนแมบทชุมชน 4,200            



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

ช่ืองาน / โครงการ
แผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

39. งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูในเขตอําเภอหนองหญาปลอง

74,400          74,400          74,400          

กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน

40,600          

กิจกรรม ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 28,800          
กิจกรรม ติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000            

8,211,000     459,100        2,308,781     2,767,881     1,340,550     2,236,631     3,577,181     310,950        1,554,988     1,865,938     รวม



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. งบสนับสนุนการทําวิจัยตามกรอบ

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัย
วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-21-01 3,220,100

2. นําเสนอผลงานวิจัย  คร้ังท่ี 2 วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-22-02 339,000
3 บริหารงานวิจัย วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-21-03 659,500
4 นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย

เพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน คร้ังท่ี 1
วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-21-04 404,000

5 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณนักวิจัย วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-21-05 96,000
6 สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-21-06 30,000

7 พัฒนาระบบริหารจัดการฐานขอมูล
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-21-07 98,500

8 ทุนสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1-5-1002-22-08 376,600
9 สนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณแผนดิน วิจัย ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 2-5-1002-21-09 1,335,500
10 พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3-1-1001-12-10 184,400
11 บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6-4-1003-32-11 43,700

2-4-1003-32-42 70,000
12 สงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปน

สวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2-4-1003-32-12 60,000

13 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2-4-1003-32-13 145,000

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ
ช่ืองาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ช่ืองาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

14 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2-4-1003-32-14 50,000

15 วารสารศิลปะวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2-4-1003-32-15 74,500
16 การสงเสริมใหความรูและเพ่ิมมูลคา

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภูมิปญญาทองถิ่น
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2-4-1003-32-16 70,500

17 การปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6-1-1003-32-17 70,000
18 พัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 2-4-1003-32-18 30,000

1-1-1003-42-19 70,000
19 การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธเพ่ือ

พัฒนาหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเปน
พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิตดานภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี  เพ่ือเปนแหลง
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 6-3-1002-31-20 255,000        

20 การจัดทําฐานขอมูลทองถิ่นและแผนพัฒนา
ชุมชน  ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ
จังหวัดเพชรบุรี "การสํารวจขอมูลทุกมิติของ
อําเภอหนองหญาปลอง เพ่ือจัดทําขอมูล
ทองถิ่น"

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 6-3-1002-31-21 153,500        

21 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ
วิชาการ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 6-3-1002-31-22 46,500         



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ช่ืองาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

22 โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบํานาญวัน
ละบาท  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-23 100,000

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการ/ฝายจัดการ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-24 150,000        

24 โครงการอบรมสัมมนาผูจัดการ / ฝายจัดการ
ระดับสูง

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-25 50,000         

25 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-26 50,000         

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนสูการคาเชิงพาณิชยของ
ประชาชนในเขต  โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนตามแนวพระราชดําริ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-27 91,600         

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามแนว
พระราชดําริ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-28 151,300        

28 นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการ
สอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตาม
แนวพระราชดําริ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-29 39,500         

29 โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อตามแนวพระราชดําริ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-30 50,200         



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ช่ืองาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

30 โครงการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง      
หมูบานทุงเคล็ด ต.ศาลาลัย จ.
ประจวบคีรีขันธ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-31 94,000         

31 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพะราชดําริ บานอางศิลา ต.หนอง
หญาปลอง อ.หนองหญาปลอง

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-32 58,700         

32 เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกร
ปกครองทองถิ่นและองคกรชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน "การอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-33 106,200        

33 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชนบาน
โคงตาบางสูการคาเชิงพาณิชย

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-34 54,100         

34 เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการ
ศึกษา  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง มรภ.เพชรบุรี กับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 "การ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการเรียนรู
ตลอดชีวิต"

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-35 65,200         



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ช่ืองาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

35 การพัฒนานักเรียนท่ีอานหนังสือไมออกและ
เขียนไมไดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
หัวหิน

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-36 47,400         

36 เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-37 65,600         

37 โครงการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  
หมูบานพุไทร  อําเภอหนองหญาปลอง    จ.
เพชรบุรี

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-38 62,700         

38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ในเขตอําเภอหนองหญาปลอง

บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-39 74,400         

39 รอโครงการบริการวิชาการ บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-40 117,900        
40 รอโครงการบริการวิชาการ บริการวิชาการ ผลงานการใหบริการวิชาการ 2-3-1002-31-41 85,000         

3,349,300     6,046,800     
9,396,100                               



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ     สนับสนุนการทําวิจัยตามกรอบยุทธศาสตรสถาบันวิจัย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน          พัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ.
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ.
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

4. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.1 กิจกรรม  พิจารณากล่ันกรองการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแกนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 3,220,100    บาท

ผลการวิจัยที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหทุนทําวิจัยการปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัย ดวยการสํารวจหนวยงานวิจัยทั่วประเทศในประเด็นศักยภาพ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
การวิจัยเปนวิธีการไดมากมาซ่ึงองคความรูที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนหลัก จึงทําใหผลการวิจัยมีคุณคานาเชื่อถือ ดวยเหตุน้ีประเทศตาง ๆ ที่เจริญแลว
จึงสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยอยางจริงจัง เพื่อใชองคความรูที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการตัดสินใจและเปนฐานแหงการพัฒนาทุกชนิดสําหรับประเทศไทยน้ัน 

1-5-1002-21-01

ของนักวิจัย พบวา ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดนักวิจัยทุกระดับถาทิ้งปญหาไวเชนน้ีในอีก 10 ปขางหนาประเทศไทยจะขาดแคลนนักวิจัย
อยางหลีกเล่ียงไมได และปญหาในการขาดแคลนนักวิจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือนักวิจัยขาดแคลนทุนสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัยเพื่อใหเปนนักวิจัยมืออาชีพ
ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เปนองคกรที่ทําหนาที่สนับสนุนสงเสริม
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน จึงจัดใหมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดและของประเทศ รวมถึงกองทุนงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ไดผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค จํานวน50 เร่ือง



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 1,073,365  1,073,365  1,073,370  

                  1,073,365   1,073,365                  1,073,370   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,220,100  เงินอุดหนุน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 พิจารณากล่ันกรองการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแกนักวิจัย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3,220,100                    3,220,100                  

รวม                                                                               3,220,100                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 พิจารณากล่ันกรองการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแกนักวิจัย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

รวม 1,073,365                        1,073,365                      1,073,370                      
3,220,100                                                                                                          

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พิจารณากล่ันกรองการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแกนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

งบรายจาย งบแผนดิน งบรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบเงินอุดหนุน 3,220,100                    งบเงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัย 3,220,100 บาท

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ     นําเสนอผลงานวิจัยราชภัฏวิจัย  คร้ังที ่2
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน          เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.2.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.2(1)
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.1 
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในภาคนิทรรศการและภาคบรรยาย

5.1 กิจกรรม  นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  คร้ังที ่2

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
 การนําเสนอผลงานวิจัยเปนการแสดงศักยภาพดานหน่ึงของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ฉะน้ันกลุมเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 
ทั้ง 40 แหง รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดงานราชภัฏวิจัยระดับชาติ
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เพื่อใหเปนเวทีระดับในการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยในกลุมราชภัฏทั่วประเทศและเพื่อเปนการแสดงศักยภาพของมรภ.
และในป 2554  การจัดงานราชภัฏวิจัยคร้ังที ่2 จัดข้ึนที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก  ดังน้ันสถาบันวิจัยฯ
ซ่ึงเปนหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนดานการทําวิจัยและการเผยแพรการวิจัย จึงไดจัดโครงการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในงาน
ราชภัฏวิจัยคร้ังที ่2  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยในเวทีระดับชาติ

2. เพื่อแสดงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในงานราชภัฏวิจัย คร้ังที ่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรสงคราม

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เขารวมงานการนําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  คร้ังที ่2  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 15 เร่ือง



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 339,000   

                 339,000                                                                        

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 339,000      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  คร้ังที ่2 339,000                    339,000                    

                              

รวม 339,000                                                             339,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัย  คร้ังที ่2

รวม 339,000                                                                                                  
339,000                                                                                                         



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

339,000   คาใชสอย
นําเสนอผลงานวิจัย                            = 16,000
เอกสารประชาสัมพันธ                         = 54,000
จัดภาคนิทรรศการ                                 = 115,000
คาดําเนินการ                                    = 41,420

คาพาหนะเดินทางไปกลับ 2 คัน 2 วัน        = 29,000
คาเบี้ยเล้ียงคนขับรถ นักวิจัย ผูดําเนินงาน 17 คน = 23,580
                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการติดตอประสานงานการจัดเตรียมงานนําเสนอผลงานวิจัย

1.  นําเสนอผลงานวิจัยที่ราชภัฏวิจัยคร้ังที ่2 ที่จังหวัดพิษณุโลก
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาหองพัก 15 หอง 4 คืน ๆ 1000 บาท      = 60,000

งบดําเนินงาน 339,000                        งบดําเนินงาน

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ      บริหารจัดการงานวิจัย 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.2(1) 
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

   งานดานการวิจัยเปนพันธะกิจหน่ึงของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ในการดําเนิงานดังกลาวจําเปนตองมีหนวยงานใน
ในการบริการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  การจัดหาวัสดุอุปกรณ การเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับงานดานวิจัย การจัดเก็บ
ระบบเอกสารที่เปนฐานขอมูลวิจัย เพื่อใหสามารถสืบคนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  การเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนที่รูจักของคนทั่วไป และมีการบํารุงซอมแซมอุปกรณตางๆเพื่อใหงานดานการวิจัยดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับระบบกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนกลไกในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการงานวิจัยและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานฝายวิจัยของสถาบันวิจัยฯดําเนินการบริการจัดการงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.1 กิจกรรม  ดําเนินการบริหารจัดการงานดานการวิจัย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-5-1002-21-03

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
มีการดําเนินการขับเคล่ือนการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเน่ือง



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 219,833  219,833  219,834  

                                                                           

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

659,500  คาใชสอย

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 659,500           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ดําเนินการบริหารจัดการงานดานการวิจัย 659,500                 659,500                 

รวม 659,500                                                       659,500                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ดําเนินการบริหารจัดการงานดานการวิจัย

รวม 219,833                     219,833                     219,834                     
659,500                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการบริหารจัดการงานดานการวิจัย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 659,500                        งบดําเนินงาน

เอกสาร/คูมือการเผยแพรงานดานการวิจัย = 112,670
ประชาสัมพันธงานวิจัย  = 200,830

ดําเนินการบริหารจัดการงานดานการวิจัย = 346,000

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ     นําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผนดินไทยที่ย่ังยืน ครั้งที่ 1
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที ่1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที ่4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน          เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.2.1 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.2(1) 
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.1 
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง.......................................................................................................................

4. วัตถุประสงค
เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.1 กิจกรรม  ดําเนินการจัดงานการนําเสนอผลงานวิชาการ ราชภัฏวิจัยเพ่ือแผนดินไทยที่ย่ังยืน ครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
        สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่เนน การบูรณาการทั้งการวิจัย
เพ่ือสรางองคความรูใหมและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคมโดยสนับสนุนใหมีการดําเนินการวิจัยในลักษณะของการเปนเครือขาย

1-5-1002-21-04

ระหวางหนวยงานตางๆและในพ่ืนที่ชุมชนซึ่งผลจากการดําเนินงานที่กลาวมา ไดกอใหเกิดความรวมมือทางการวิจัยและทางวิชาการ
ระหวางนักวิจัย ชุมชน หนวยงาน และสถานประกอบการในพ้ืนที่ ดังนั้นสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนหนวยงานหลัก
ที่ใหการสนับการและสงเสริมดานการทําวิจัยและเผยแพรผลงานจึงไดจัดทําโครงการ การจัดงานการนําเสนอผลงานวิจัยราชภัฏวิจัย
เพ่ือแผนดินไทยที่ย่ังยืน  ครั้งที่ 1  เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
การจัดงานการนําเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี ครั้งที่ 1  จํานวน 50 เรื่อง

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 404,000       



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1  

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1  404,000  

                404,000                                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
3,600     คาตอบแทน

คาวิทยาการ  = 3,600 บาท
339,400  คาใชสอย

คาอาหารวาง อาหารกลางวัน 100*80*20 = 160,000 บาท
สงบทความวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิ  =102,500 บาท

คาตกแตงสถานที่ 46,500 บาท
61,000    คาวัสดุ

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ดําเนินการจัดงานการนําเสนอผลงานวิชาการ ราชภัฏ
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยที่ย่ังยืน ครั้งที่ 1

404,000                 404,000                  

รวม                                                                     404,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ดําเนินการจัดงานการนําเสนอผลงานวิชาการ ราชภัฏ
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยที่ย่ังยืน ครั้งที่ 1

รวม                                   404,000                                                        
404,000                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดงานการนําเสนอผลงานวิชาการ ราชภัฏวิจัยเพ่ือแผนดินไทยที่ย่ังยืน ครั้งที่ 1

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 404,000                    

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ

ประชาสัมพันธงานการนําเสนอผลงานวิจัย  30,400 บาท

คูมือประกอบการการนําเสนอผลงาน 61,000 บาท



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ       พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณนักวิจัย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน          แผนงานพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่…………..   
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่  4.1 (3) มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและใหความรู

   จรรยาบรรณนักวิจัย
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ……………
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

    การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความรูความสามารถในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนางานดานวิจัยน้ันเปนสิ่งที่สําคัญในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ อยางไรก็ตาม นักวิจัยที่ด ีมีคุณภาพจะตองเปนนักวิจัยที่จะตองมีจรรยาบรรณ
ที่ถูกตอง ไมละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น หรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตัวเอง การอบรมใหความรูในคร้ังน้ีเปนการอบรมระเบียบวิธี
วิจัยควบคูกับจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อใหไดนักวิจัยที่มีคุณภาพ

4. วัตถุประสงค
                4.1 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย
                4.2 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย
                4.3 เพื่อประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

5.1 กิจกรรม อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.  นักวิจัยตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-5-1002-21-05

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. นักวิจัยไดความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการระเบียบวิธีวิจัย 50

50



 บาท
8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  

8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 96,000    

                                             96,000                                  

96,000    

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 96,000          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณ
นักวิจัย

96,000                   96,000                   

รวม                                   96,000                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณ

รวม
                                  96,000                                                         



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4.  ประเมินผล

16,800    คาตอบแทน

22,420    คาใชสอย
อาหารกลางวัน 120*50*2              =  12,000

คารถรับสงวิทยากร                        =  3000
เบี้ยเล้ียงคนขับรถ 210*2                 =  420

56,780    คาวัสดุ
เอกสาร 50 เลม 185 บาท               =  9,250
กระเปา 50*150 บาท                     =  7,500
วัสดุ                                            =  38,300

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก

1. ประชาสัมพันธ
2.  ใหผูสนใจสมัครเขารวม
3.  จัดอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 96,000                        งบดําเนินงาน

อาหารวาง 25*50*4                      =  5,000
ที่พักวิทยากร 1000*2                    =  2,000

วิทยากร 1200*7*2                       =  16,800

ผูเสนอโครงการ

ปายอบรม                                     =  1,730

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ     สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน      เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …4.2.3……
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …4.2.(5) มีระบบกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.6 จํานวนผลงานวอจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

การสรางสรรคผลงานทางวิชาการจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคตางๆ ซ่ึงโดยนําผลงานน้ันไปจดข้ึนทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในวงการวิจัยมหาวิทยาลัย สังคม และปรเทศชาติ
   สถาบันวิจัยเปนหนวยงานที่มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนํา
ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคจดข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  แตนึงจากนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไมมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองของการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญามากเทาที่ควรจึงไมความสนใจในการนําผลงานของตนจดทะเบียน
   ดังน้ันสถาบันวิจัยฯจึงไดจัดโครงการอบรมความรูดานการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญาข้ึนเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ดานน้ีมาย่ิงข้ึนและมีความสนใจในการนําผลงานของตนจดข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญามากย่ิงข้ึน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักวิจัยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูในการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
2. เพื่อกระตุนใหนักวิจัยมีความสนใจที่จพนําผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรค
    จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญามากข้ึน

5.1 กิจกรรม  สนับสนุนการขอจะทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

1-5-1002-21-06



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 30,000    

                                                30,000                                     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000    คาใชสอย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ไดผลงานวิจัยจดข้ึนทะเบียนทรัยพสินทางปญญา 12  เร่ือง

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 30,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 สนับสนุนการขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 30,000                    30,000                    

รวม 30,000                                                           30,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 สนับสนุนการขอจะทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

รวม                                    30,000                                                           
30,000                                                                                                      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สนับสนุนการขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 30,000                             งบดําเนินงาน

เร่ืองละ 2,500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
สนับสนุนงานวิจัยจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 12 เร่ือง 

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ       พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน          แผนงานพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ………-………….
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่4.1(5) มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ตามอัตลักษณของสถาบัน
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ....-.......
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

และทันสมัย ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ในการเขาถึง แตระบบในการบริหารจัดการจะตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
และมีความคลองตัวในการดําเนินงาน
         อยางไรก็ตามสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมีหนาที่หลัก 3 ดาน คือใหบริการ สนับสนุนและสงเสริมในการทําวิจัย 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานใหบริการชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยดังน้ันสถาบันวิจัยฯ 
จึงจัดทําระบบบริหารจัดการฐานขอมูลทั้ง 3 ดานเพื่อเปนแหลงในการเขาถึงสารสนเทศทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรไดอยาง  
สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเปนแหลงในการเผยแพรสารสนเทศของงานทั้ง 3 ดาน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําระบบบริการจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯดานวิจัย ดานศิลปวัฒนธรรมดานบริการชุมชนและดานสํานักงาน
2. เพื่อสนับสนุนเผยแพรงานดานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การใหบริการชุมชน และงานสํานักงาน
3. เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลของสถาบันวิจัยฯ

5.1 กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ
5.2 กิจกรรม  จัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
           ระบบฐานขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนในสภาวะการแขงขันในปจจุบัน เพราะเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีระบบการเขาถึงที่รวดเร็ว
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5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 70,000    
2. 28,500       

               70,000                                                 28,500        

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

70,000    คาใชสอย

   (รวบรวม , วิเคราะหขอมูล)                    =  25,000
 - คาจางสแกนเพื่อจัดเก็บรายงานวิจัย
   ฉบับสมบูรณ 100  เลม                          =  45,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ไดระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 ฐานขอมูล

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 98,500         

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ 70,000                   70,000                      
 จัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล 28,500                   28,500                      

รวม 98,500                                                         98,500                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ
 จัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล

รวม 70,000                                                         28,500                           
98,500                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยฯ

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสถาบันวิจัยและสงเสริมิลปวัฒนธรรม
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 70,000                          งบดําเนินงาน

 

 - คาจางพัฒนาระบบงานวิจัย



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
28,500    คาวัสดุ

 - คาจัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล
    300เลมๆละ95 บ.   28,500

จัดทําคูมือการใชระบบฐานขอมูล

1.  ดําเนินการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
2.  ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 28,500                          

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ      ทุนสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.2 แผนงาน แผนงานการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 4.2.1 
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 4.2(1) 
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 2.1 
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ทั้งภายในและภายนอก และเปนการยกระดับศัพยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสูสาธารณชนใหเปนที่รูจัก

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนระบบและกลไกในการขับเคล่ือนงานวิจัยและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ
2. เพื่อเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติและระดับชาติ

5.1 กิจกรรม  สนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
 การนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพผลงานวิจัยเปนการแสดงศักยภาพดานหน่ึงของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อความสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ
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ดังน้ันสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงไดจัดระบบและกลไกในการสนับสนุนทุนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และระดับชาติข้ึน 

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพและเผยแพรในระดับนานาชาติและระดับชาติ 20

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 376,600              



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 125,533   125,533   125,534   

                                                                                

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

376,600   เงินอุดหนุน

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ทุนสนับสนุนเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย 376,600                   

รวม                                     376,600                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ทุนสนับสนุนเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย

รวม 125,533                       125,533                       125,534                       
376,600                                                                                                     

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบเงินอุดหนุน 376,600                           งบเงินอุดหนุน

และระดับชาติ 376,600 บาท
ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ตําแหนง............................................
ผูเสนอโครงการ

(......................................................)



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนการทําวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ …4.2.1……
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …4.1(3)……
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ …2.1………
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ขอที่ ……………
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

   การวิจัยเปนวิธีการไดมากมาซ่ึงองคความรูที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนหลัก จึงทําใหผลการวิจัยมีคุณคานาเชื่อถือ 
ดวยเหตุน้ีประเทศตาง ๆ ที่เจริญแลวจึงสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยอยางจริงจัง เพื่อใชองคความรูที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทาง 
ในการตัดสินใจและเปนฐานแหงการพัฒนาทุกชนิดสําหรับประเทศไทยน้ันผลการวิจัยที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ใหทุนทําวิจัยการปฏิรูประบบการบริหารงานวิจัย ดวยการสํารวจหนวยงานวิจัยทั่วประเทศในประเด็นศักยภาพ ของนักวิจัย พบวา 
ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดนักวิจัยทุกระดับถาทิ้งปญหาไวเชนน้ีในอีก 10 ปขางหนาประเทศไทยจะขาดแคลนนักวิจัย
อยางหลีกเล่ียงไมได และปญหาในการขาดแคลนนักวิจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือนักวิจัยขาดแคลนทุนสนับสนุนในการพัฒนางาน
วิจัยเพื่อใหเปนนักวิจัยมืออาชีพดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เปนองคกรที่ทําหนาที่สนับสนุนสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรูใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน จึงจัดใหมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรของประเทศที่ไดรับความเห็น
ชอบการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดและของประเทศ 

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.1 กิจกรรม  ดําเนินการเบิกจายทุนสนับสนุนทุนวิจัยแกนักวิจัยที่ประกาศไดรับทุนอุนหนุนการวิจัย
     จากสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)

5.2 กิจกรรม  .................................................................................................................................
5.3 กิจกรรม  .................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม  .................................................................................................................................
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แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 667,750    267,100  400,650  

667,750                    267,100                   400,650                   

1,335,500                   รวม

 ดําเนินการเบิกจายทุนสนับสนุนทุนวิจัยแกนักวิจัยที่
ประกาศไดรับทุนอุนหนุนการวิจัยจากสํานักคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ(วช.)

1,335,500               

T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

267,100                      400,650                      

งบแผนดิน
1,335,500                 

รวม
1,335,500                                                                                                 

แหลงงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

                                   

T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54)

1,335,500                     

ชื่อกิจกรรม
( บาท)

 ดําเนินการเบิกจายทุนสนับสนุนทุนวิจัยแกนักวิจัยที่
ประกาศไดรับทุนอุนหนุนการวิจัยจากสํานักคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ(วช.)

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 1,335,500           

งบประมาณรวม
เงินรายได

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

667,750                        

ชื่อกิจกรรม

คาเปาหมาย
ไดผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ไดงานวิจัยสรางสรรค

จํานวน  3 เร่ือง



9.1    กิจกรรม
สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)

 แนวทางการดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
1,335,500  เงินอุดหนุน

คาใชจายขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก

1,335,500                      

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) 1,335,500 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน

งบแผนดิน

ดําเนินการเบิกจายทุนสนับสนุนทุนวิจัยแกนักวิจัยที่ประกาศไดรับทุนอุนหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกทุนอุดหนุวิจัยแกนักวิจัยที่ไดรับทุน

งบรายจาย
งบเงินอุดหนุน

รายละเอียดคาใชจาย



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 7.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 9.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 6.1

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานที่ทุกหนวยงาน
ดานการศึกษาตองดําเนินการ  โดยตองมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําทุกปการศึกษา  พรอมกับการประเมิน
จากตนสังกัดระดับตางๆ  สงผลใหการจัดการศึกษา  การดําเนินพันธกิจตางๆ  มีคุณภาพ  ไดผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตอไป

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อจัดทําฐานขอมูลงานประกันคุณภาพ
2.  เพื่อใหบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ  มีความรูความเขาใจงานประกันคุณภาพ
 3.  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองและเตรียมพรอมรับการประเมิน

5.1 กิจกรรม  จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
5.2 กิจกรรม  การอบรมเกณฑการประกันคุณภาพภายใน  (สกอ.)
5.3 กิจกรรม  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และเตรียมรับการประเมิน
5.4 กิจกรรม  การจัดการความรูดานการวิจัย
5.5 กิจกรรม  การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

3-1-1001-12-10



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.  รายงานการประเมินตนเอง

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     50,000    
2. 15,000    
3. 5,000      
4. 10,000     
5. 5,000      40,000    9,000      

                65,000                     110,000                   9,000       

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  ฐานขอมูลของงานประกันคุณภาพ 1  ฐานขอมูล
2.  บุคลากรของสถาบันไดรับความรู  ความเขาใจรายงานประกันคุณภาพ 12  คน

50  เลม
4.  การจัดการความรูดานงานวิจัย 1  เร่ือง

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 184,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 100,000                   100,000                  
 การอบรมเกณฑการประกันคุณภาพภายใน  (สกอ.) 15,000                     15,000                   
 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และเตรียมรับการ 5,000                      5,000                     
 การจัดการความรูดานการวิจัย 10,000                     10,000                   
 การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 54,000                     54,000                   

รวม 184,000                                                          184,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
 การอบรมเกณฑการประกันคุณภาพภายใน  (สกอ.)
 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และเตรียมรับการ
 การจัดการความรูดานการวิจัย
 การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ

รวม 65,000                         110,000                      9,000                          
184,000                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

60,000     

40,000     คาวัสดุ
คาวัสดุ    40,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,400      คาตอบแทน

1,800      คาวัสดุ
คาเอกสาร  20 เลม x 60 บาท  1,800  บาท

3,800      คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน + อาหารวาง  12 คน x 2 วัน 3,800 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      คาวัสดุ

เลม SAR  50 เลม x 70 บาท  3,500 บาท

รายละเอียดคาใชจาย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพ

1.  พัฒนาโปรแกรมการจัดเกบขอมูลงานประกันคุณภาพ

1.  อบรมเกณฑการประกันคุณภาพภายใน  (สกอ.)

งบดําเนินงาน 100,000                      งบดําเนินงาน

2.  รวบรวมขอมูลเพื่อทําฐานขอมูลงานประกันคุณภาพ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การอบรมเกณฑการประกันคุณภาพภายใน  (สกอ.)

รายละเอียดคาใชจาย

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และเตรียมรับการประเมิน

1.  จัดเก็บขอมูล

งบดําเนินการ 15,000                        งบดําเนินงาน

งบดําเนินการ 5,000                          งบดําเนินงาน

2.  ทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)
3.  จัดพิมพ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

คาจางโปรแกรมการเก็บขอมูล  60,000 บาท
คาใชสอย

วิทยากร  1,200 บาท x 6 ชม. x 2 วัน   9,400 บาท

คาวัสดุสํานักงาน    1,500 บาท



9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000      คาวัสดุ

7,000      คาใชสอย
คาอาหารวาง + อาหารกลางวัน 30 คน   5,100 บาท

9.5    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000     

24,000     
คาใชสอย                 24,000

1.  จัดการความรูดานงานวิจัย

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การจัดการความรูดานการวิจัย

งบดําเนินการ 10,000                        งบดําเนินงาน

คาใชสอย 1,900 บาท

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ

1.  สํารวจความตองการวัสดุและอุปกรณ

งบดําเนินการ 54,000                        งบดําเนินงาน

คาใชสอย

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................

คาวัสดุ  3,000

คาวัสดุ   30,000 บาท
คาวัสดุ

2.  จัดซ้ือ
3.  ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

งบรายจาย



รหัส 43,700    
รหัส 70,000    

1. ชื่องาน/โครงการ บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4.1, 4.2, 4.3

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีพันธกิจหลัก  3  ดาน  คือ  งานวิจัย  งานบริการวิชาการแกชุมชน  และงานทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งการดูแลหอประชุมภูมิแผนดิน  หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ในการดําเนินงานดังกลาว  จําเปนตองมี
หนวยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการ  มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน  การจัดหาวัสดุอุปกรณ  และมีการซอมแซมครุภัณฑเดิม 
ใหงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการตางๆ  ในการดําเนินงาน  รวมทั้งจัดทําแผนงานตางๆ  
ในการบริหารความเสี่ยง  การจัดการองคความรูดานตางๆ  รวมทั้งการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 2.  เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขายงานวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายนอกและภายใน
3.  เพื่อสงเสริมเผยแพรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม

5.1 กิจกรรม  บริหารจัดการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.2 กิจกรรม  การสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอกและภายใน
5.3 กิจกรรม  ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

6-4-1003-32-11
2-4-1003-32-42



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.  จํานวนคร้ังการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

3. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000     10,000    13,700    
2. 5,000      5,000      

3. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ 30,000     40,000    

30,000     15,000     40,000     15,000                     13,700     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป 2554 100
2.  จํานวนเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมจากนวยงานภายนอกและภายใน 8  เครือขาย

5  คร้ัง

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 113,700           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 บริหารจัดการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 33,700                     33,700                   
 การสรางเครือขายดานสิลปวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ภายนอกและภายใน

10,000                     20,000                   

 บริหารจัดการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รวม 113,700                                                          113,700                      
70,000                     60,000                   

 การสรางเครือขายดานสิลปวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ภายนอกและภายใน

รวม 50,000                         50,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

13,700                        
113,700                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000     คาวัสดุ

13,700     คาใชสอย
คาใชสอย        13,700

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      คาวัสดุ

5,000      คาใชสอย

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
บริหารจัดการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1.  สํารวจวัสดุอุปกรณ
2.  จัดซ้ือ
3.  ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 33,700                        งบดําเนินงาน

งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 10,000                        งบดําเนินงาน

คาใชสอย     5,000

การสรางเครือขายดานสิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานภายนอกและภายใน

1.  วางแผนการดําเนินงานดานวัฒนธรรมรวมกับเครือขายและปราชญชาวบาน
2.  ทํากิจกรรมรวมกับเครือขายงานดานวัฒนธรรม
3.  ประเมินกิจกรรม

งบรายจาย

วัสดุสํานักงาน     20,000

คาวัสดุ   5,000



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000     คาวัสดุ
คานํ้ามัน   =  10,000

60,000     คาใชสอย

คาเชาชุดการแสดง   =  10,000

ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ

1.  ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ
2.  ประเมินกิจกรรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 70,000                        งบดําเนินงาน

คาที่พัก     =  26,000
คาเดินทาง  300 x 20 x 4   =  24,000

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตในสถาบัน 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(   /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4.1, 4.2

การสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยตรงหรือโดยออม  เพื่อให
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู  ตระหนักถึงคุณคา  เกิดความซาบซ้ึง  และมีสุนทรียะตอศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ  สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต  และประกอบอาชีพ  มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา
และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อปลูกฝงจริยธรรม  และคุณธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากร

5.1 กิจกรรม  ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม
5.2 กิจกรรม  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-4-1003-32-12



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     20,000    
2. 20,000    

20,000     40,000     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  รอยละความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 85
2.  จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม 200  คน

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 60,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม 40,000                     40,000                   
 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 20,000                     20,000                   

รวม 60,000                         60,000                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม
 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

รวม 20,000                         40,000                        
60,000                                                                                                     



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000    คาวัสดุ

10,000    คาใชสอย
คาใชสอย  10,000

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    คาวัสดุ

10,000    คาใชสอย

คาอาหาร     5,000

40,000                   งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม  จริยธรรม

1.  จัดกิจกรรมที่มีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม
2.  ประเมินโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

1.  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
2.  ประเมินโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 20,000                       งบดําเนินงาน

คาใชสอย    5,000

(......................................................)
ตําแหนง............................................

คาวัสดุ    30,000

คาวัสดุ  10,000

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /   ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4.1, 4.2

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน กอใหเกิดความภาคภูมิใจและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของประชาชน เปนรากฐานสําคัญของความเปนปกแผนมั่นคง เปนเคร่ืองมือในการสรางคานิยมที่ด ีชวยใหประชาชนประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่ดีอันจะนําไปสูการพัฒนาสรางสรรคคน สังคม และประเทศชาติอีกทั้งมรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวอีกดวย  

การอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาวัฒนธรรมสาขาตางๆ ใหประสบผลสําเร็จจะตองอาศัยกระบวนการนําเอาศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับการอนุรักษ สงเสริมฟนฟู และพัฒนาแลว ออกเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
รักหวงแหน และเห็นคุณคาอันจะนํามาซ่ึงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหเกิดรายไดจากการมาทองเที่ยว
เพิ่มมากข้ึนดวย

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
2.  เพื่อสรางโอกาสใหศิลปน  นักศึกษา  มีสวนรวมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

5.1 กิจกรรม  การเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
5.2 กิจกรรม  เสวนา  "ประวัติศาสตรเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน" 

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-4-1003-32-13



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3  เสวนา  "ประวัติศาสตรเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน"

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 105,000  
2. 40,000     

40,000                     105,000                                                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมการเผยแพร 85  คน
2.  การเผยแพรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 1  คร้ัง

1  คร้ัง

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 145,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การเผยแพรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม 105,000                   105,000                  
 เสวนา  "ประวัติศาสตรเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน"

40,000                     40,000                   

รวม 145,000                       145,000                                                         

 เสวนา  "ประวัติศาสตรเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน"

รวม 40,000                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การเผยแพรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม

105,000                                                         
145,000                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

85,000    คาใชสอย

คาใชสอย     =  30,000

20,000    คาวัสดุ
คาวัสดุจัดงาน = 20,000

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

15,300    คาตอบแทน

22,000    คาใชสอย
คาอาหารวาง   = 2,000
คาอาหารกลางวัน   =  20,000

2,700     คาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน

1.  จัดเตรียมการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม
2.  เผยแพร
3.  การประเมินผลความพึงพอใจ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 105,000                     งบดําเนินงาน

คาอาหาร      = 25,000

คาชุดการแสดง  5  ชุด x 6,000    =  30,000

เสวนา  "ประวัติศาสตรเพชรบุรี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน"

1.  จัดเตรียมการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม
2.  เผยแพร
3.  การประเมินผลความพึงพอใจ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 40,000                       งบดําเนินงาน

คาเอกสาร    = 2,700

คาวิทยากร  =  15,300

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4.1, 4.2
2.6  บูรณาการกับวิชาวิถีไทย  การจัดนิทรรศการอาหารไทย  ขนมไทย  เทคโนโลยี

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  พบวา  การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ินกับการเรียน
การสอนยังไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรม  ดังน้ันสถาบันวิจัยจึงไดสนับสนุนสงเสริมใหคณาจารยนํางานดานศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญา  ทองถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการสอน  เชน  รายวิชา  ขนมไทย  วิถีไทย  การจัดนิทรรศการ  ฯลฯ  
 และการทํากิจกรรมของนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความตระหนัก  รัก  และหวงแหน  รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  เพื่อใหเกิดการสืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  ใหคงอยูตลอดไป   

  
   

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา
2.  เพื่อใหนักศึกษาเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน     

5.1 กิจกรรม  บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000    

                                50,000                                                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานกับการเรียนการสอน 4  รายวิชา
2.  จํานวนกิจกรรมของนักศึกษาที่มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานกับการเรียนการสอน 1  กิจกรรม

งบแผนดิน เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000             

 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการ
ทํากิจกรรมของนักศึกษา

50,000                     50,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท)

รวม 50,000                         50,000                                                           

รวม                                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการ
ทํากิจกรรมของนักศึกษา

50,000                                                           
50,000                                                                                                     



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

10,000    คาใชสอย

40,000    คาวัสดุ
คาวัสดุ                                   20,000  
คาประชาสัมพันธ                    15,000

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา

1.  สํารวจรายวิชาที่มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน
2.  จัดการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา
3.  ประเมินผลการจัดงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 50,000                       งบดําเนินงาน

เอกสารเผยแพร                       5,000

คาใชสอย                               10,000

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ วารสารศิลปวัฒนธรรม  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4.1, 4.2

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนพันธกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบันวิจัยฯ  มีนโยบาย  สงเสริม  สนับสนุน  เผยแพร  อนุรักษ  
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงมีหลากหลาย  เพื่อรวบรวมองคความรู  เผยแพรความรูตอสาธารณชน  จึงไดจัดทํา
วารสารงานดานศิลปะ  วัฒนธรรม  ของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน

5.1 กิจกรรม  จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

2-4-1003-32-15

1.  จํานวนวารสารศิลปวัฒนธรรม  ปละ  1  ฉบับ 300  เลม



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 74,500    

                                74,500                                                     

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 74,500             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและสงเสริม 74,500                   74,500                     

รวม                                     74,500                                                           

 ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและสงเสริม

74,500                                                                                                     
รวม                                     74,500                                                           



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

40,000    คาตอบแทน

 = 40,000
34,500    คาวัสดุ

จัดทําวารสาร 300 เลมๆละ 100 บาท   = 34,500

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

1.  จัดต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสาร
2.  จัดทําวารสาร
3.  เผยแพร

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 74,500                       งบดําเนินงาน

คาตอบแทนผูเขียนและผูอาน 20 คนๆละ 1,250 บาท 

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การสงเสริมใหความรูและเพิ่มมูลคาศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภูมิปญญาทองถ่ิน  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4.1, 4.2, 4.3

การอนุรักษสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  โดยเฉพาะงานสกุลชางเมืองเพชรเปนเร่ืองสําคัญ  ในมิติดานเศรษฐกิจ
ก็เปนเร่ืองสําคัญ  โดยเฉพาะความสามารถในการสรางผลตอบแทนงานศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย  ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญทําให
ศิลปวัฒนธรรมสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ิน
2.  เพื่อผลตอบแทนเชิงพาณิชยของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ิน

5.1 กิจกรรม  สนับสนุนสถานที่ขายสินคาจากภูมิปญญาทองถ่ิน
5.2 กิจกรรม  เพิ่มความสามารถเชิงพาณิชยใหกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ิน
5.3 กิจกรรม  เผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรม  และงานสกุลชางเมืองเพชร

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-4-1003-32-16



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3  เผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรม  และงานสกุลชางเมืองเพชร

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 25,000     
2. 45,500    

25,000                     45,500                                                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  สถานที่จัดจําหนายสินคาทางศิลปวัฒนธรรม 1
2.  งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ินไดตอยอดเพิ่มมูลคาอยางสรางสรรค 1 ผลิตภัณฑ

10 งาน

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 70,500             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 สนันบสนุนสถานที่ขายสินคาจากภูมิปญญาทองถ่ิน 25,000                     25,000                   
 เพิ่มความสามารถเชิงพาณิชยใหกับศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ิน

45,500                     45,500                   

รวม 70,500                         70,500                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 สนันบสนุนสถานที่ขายสินคาจากภูมิปญญาทองถ่ิน
 เพิ่มความสามารถเชิงพาณิชยใหกับศิลปวัฒนธรรม
 พื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม 25,000                         45,500                                                           
70,500                                                                                                     



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

25,000    คาวัสดุ

คาวัสดุ                                    22,000

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

14,000    คาตอบแทน

21,500    คาใชสอย
คาอาหาร                                 =  7,200

10,000    คาวัสดุ
คาวัสดุ                                     =  10,000

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
สนันบสนุนสถานที่กี่ขายสินคาจากภูมิปญญาทองถ่ิน

1.  สํารวจและออกแบบสถานที่จําหนาย

งบดําเนินงาน 25,000                       งบดําเนินงาน

คาวัสดุตกแตง                           3,000

2.  ศูนยจําหนายศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

เพิ่มความสามารถเชิงพาณิชยใหกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ิน

1.  สรางศักยภาพของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ิน
2.  สงเสริมใหเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 45,500                       งบดําเนินงาน

คาใชสอย                                 =  14,300

คาวิทยากร 1,200 บาท x 12 คน  =  14,000

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 6.1
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 4.1

การเผยแพรและการบริการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน  จะตองมีสถานที่รวบรวมองคความรู  เพื่อจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ซ่ึงสถาบันวิจัยฯ มีหอวัฒนธรรมเฉลิมพะรเกียรติ  โดยใน  ป 2553  ไดปรับปรุงโครงสรางอาคารหลัก
และเพื่อปรับปรุงอาคารใหพรอมจัดแสดงงานและจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

4. วัตถุประสงค
 1. เพื่อปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติใหพรอมจัดกิจกรรม

5.1 กิจกรรม  ปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติใหพรอมจัดกิจกรรม

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

6-1-1003-32-17



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 70,000     

                70,000                                                                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  รอยละความพึงพอใจในการใชสถานที่ 85
2.  จํานวนคร้ังผูใชบริการหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  และการจัดกิจรรม 12  คร้ัง

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 70,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 70,000                     70,000                   

รวม 70,000                                                            70,000                        

รวม 70,000                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

                                                                      
70,000                                                                                                     



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

4.  ประเมินผล

70,000     คาท่ีดินสิ่งกอสราง

ปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

1.  สํารวจขอมูลและออกแบบ
2.  จัดซ้ือจัดจาง
3.  ดําเนินการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 70,000                        งบลงทุน

คาจางเหมาปรับปรุงหอวัฒนธรรม 70,000 บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส 30,000    
รหัส 70,000    

1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคลากรฝายสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.4
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ -

สถาบันวิจัยฯ มีพันธกิจหลัก  3  ดาน  คือ  งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  และงานศิลปวัฒนธรรม  ในการบริหารจัดการบุคลากร
เปนสิ่งที่สําคัญที่ตองพัฒนาใหมีความรู  มีทักษะ  มีวิสัยทัศนที่ดี  โดยไดจัดบุคคลเขาอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  เพื่อที่จะไดทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงตองมีการสงเสริม  สนับสนุน  ใหบุคลากรมีความกาวหนาทางสายอาชีพ  และเปนการพัฒนาองคกร
ใหดีข้ึน

4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูบริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงาน

5.1 กิจกรรม  พัฒนาศุกยภาพของผูบริหารและบุคลากร  และการศึกษาดูงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-4-1003-32-18
1-1-1003-42-19



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 70,000     30,000    

                70,000     30,000                                                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  รอยละของผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ 100

เงินรายได

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 100,000           

 พัฒนาศุกยภาพของผูบริหารและบุคลากร  และ
การศึกษาดูงาน

30,000                   70,000                   100,000                   

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน

รวม 100,000                       30,000                        70,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 พัฒนาศุกยภาพของผูบริหารและบุคลากร  และ
 การศึกษาดูงาน

รวม 70,000                         30,000                                                           
100,000                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

70,000    30,000     คาใชสอย

คาใชสอย      = 30,000
คาลงทะเบียน   = 20,000

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนาศุกยภาพของผูบริหารและบุคลากร  และการศึกษาดูงาน

1.  สํารวจความตองการ
2.  เขารับการพัฒนาศักยภาพ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 70,000                       30,000                        งบดําเนินงาน

คาเดินทาง  = 50,000

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส

1. ชื่องาน/โครงการ การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธเพื่อพัฒนาหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต
ดานภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี  เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

อาคารเรือนทรงไทย  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สรางข้ึนเมื่อ  พ.ศ.  2543  โดยไดรับการพระราชทานนามจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และไดเสด็จเปนการสวนพระองคมาทรงเปดปานอาคารหอวัฒนธรรมเฉลิม 
ชั้นพระเกียรติ  ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการของใชที่แสดงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน  และงานฝมือของชางศิลปถ่ินเมืองเพชร  
ลางเปนสํานักงานของสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี  

สถาบันวิจัยฯจึงไดมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตดานภูมิปญญาทองถ่ิน
และวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี  เพื่อใหเปนพิพิธฑภัณฑแหลงเรียนรูของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน   ตระหนักถึงศักยภาพของปราชญชาวบานเมืองเพชรบุรี  และที่สําคัญหอวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติจะเปนหนาตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และสามารถสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมตอไป  
โดยมีการจัดนิทรรศการ  การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของเมืองเพชร  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
4. วัตถุประสงค

1.  เพื่อจัดพิพิธภัณฑที่มีชีวิตดานภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมของเพชรบุรี
2.  เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

5.1 กิจกรรม การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธนําเสนอเร่ืองราวดานศิลปวัฒนธรรม
5.2 กิจกรรม  การจัดการนิทรรศการหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นฐานของชาวบาน  การสาธิตสกุลชางเมืองเพชร 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

6-3-1002-31-20

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียน  นักศึกษาประชาชนที่เขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ 500  คน



เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขาชมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2. 60,000    60,000    

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 195,000  

2. 30,000    30,000    

               195,000  30,000                   30,000    

ไมนอยกวารอยละ 75
2.  ผูเขาชมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75
3.  ผูเขารับชมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 255,000          

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ 195,000                 195,000                 
 นําเสนอเร่ืองราวดานศิลปวัฒนธรรม
 การจัดการนิทรรศการหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรม
 การละเลนพื้นฐานของชาวบาน การสาธิตสกุล
 ชางเมืองเพชร

รวม 255,000                                                       255,000                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

  การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ
 นําเสนอเร่ืองราวดานศิลปวัฒนธรรม
 การจัดการนิทรรศการหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรม
 การละเลนพื้นฐานของชาวบาน การสาธิตสกุล
 ชางเมืองเพชร

รวม 195,000                     30,000                       30,000                       
255,000                                                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
40,000    คาใชสอย

คาจางออกแบบตกแตงภายใน  40,000  บาท
155,000  คาวัสดุ

คาวัสดุ - อุปกรณ  155,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
60,000    คาใชสอย

คาจัดการแสดง  4  คร้ัง x15,000 บาท =  60,000  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธนําเสนอเร่ืองราวดานศิลปวัฒนธรรม

1.  วางแผนดําเนินงาน
2. ปรับปรุงพิพิธภัณฑโดยการจัดทําสื่อมัลติมีเดียนําเสนอเร่ืองราวดานศิลปวัฒนธรรม
3. ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

60,000                             

งบดําเนินงาน 195,000                           

การจัดการนิทรรศการหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นฐานของชาวบาน การสาธิตสกุลชางเมืองเพชร 

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดการนิทรรศการหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานของชาวบาน การสาธิตสกุลชางเมืองเพชร

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ

3. ประเมินผลโครงการ
งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การจัดทําฐานขอมูลทองถ่ินและแผนพัฒนาชุมชน  ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี "การสํารวจขอมูลทุกมิติของอําเภอหนองหญาปลอง
เพื่อจัดทําขอมูลทองถ่ิน"

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กับจังหวัดเพชรบุรี  องคกรปกครองทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี
และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดเพชรบุรีใหมีความเขมแข็ง  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน  อันสอดคลองกับ
แนวทางการกระจายอํานาจสูทองถ่ินของรัฐบาล  และเปนสวนหน่ึงของการปฎิรูปประเทศไทย

ตามนโยบายของอธิการ  ไดมอบหมายใหคณะตางๆ รับผิดชอบการเนินงานดังกลาว  คณะละ  1 อําเภอ  สวนของสถาบันวิจัย
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในสวนของอําเภอหนองหญาปลอง  โดยการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และชุมชนอําเภอหนองหญาปลองใหมีความสงบสุข  มีความมั่นคง  มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ย่ังยืน  มีเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดโดยชุมชนและทองถ่ินเปนแกนหลักในกระบวนการพัฒนา  ตลอดจน
การดําเนินงานรวมกันอันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมโดยรวม
4. วัตถุประสงค

 1. เพื่อการสํารวจขอมูลทุกดานของอําเภอหนองหญาปลอง  และสรางฐานขอมูลรวมกันเพื่อใชในการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชนรวมกันเพื่อใหชุมชนเขมแข็ง  และใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันอยางสมดุลและ
ย่ังยืน  โดยยึดหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

5.1 กิจกรรม จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ  ตําบล  หนองหญาปลอง
5.2 กิจกรรม  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบล  ทาตะครอ  
5.3  กิจกรรม  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบล  ยางนํ้ากลัดใต 
5.4  กิจกรรม  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ตําบล  ยางนํ้ากลัดเหนือ  
5.5  กิจกรรม  จัดทําฐานขอมูล

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

6-3-1002-31-21



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3. 29,200    
4. 9,550     
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 55,550    
2. 29,200    
3. 29,200    
4. 9,550     
5. 30,000    

               55,550    58,400                   39,550    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
สํารวจขอมูลมิติของชุมชนใน  อําเภอ หนองหญาปลอง 4  ตําบล

จัดทําฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสของ อําเภอ หนองหญาปลอง 1  ฐาน

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 153,500            

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.หนองหญาปลอง 55,550                   55,550                   
  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.ทาตะครอ 29,200                   29,200                   
  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.ยางนํ้ากลัดใต
  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของต.ยางนํ้ากลัดเหนือ
 จัดทําฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส 30,000                   30,000                   

29,200                   
9,550                     

รวม 153,500                                                       153,500                     

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.หนองหญาปลอง
  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.ทาตะครอ
  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.ยางนํ้ากลัดใต
  จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของต.ยางนํ้ากลัดเหนือ
 จัดทําฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส

รวม 55,550                       58,400                       39,550                       
153,500                                                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

55,550    งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 9 ชม.       = 10,800 บาท

39,750    คาใชสอย

คาอาหารวาง  90 คน x 25 บาท x 3 มื้อ     =   6,750 บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 3 วัน       =   6,000 บาท

5,000     คาวัสดุ
คาถายเอกสารหมึกพิมพ                          =  5,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

29,200    งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 6 ชม.       = 7,200 บาท

19,000    คาใชสอย

 คาอาหารวาง  60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ     =   3,000 บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน       =   4,000 บาท

3,000     คาวัสดุ
คาถายเอกสารหมึกพิมพ                          =  3,000  บาท

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
 จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.หนองหญาปลอง

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดทําเวทีประชาคมสํารวจขอมูล  3  คร้ัง
3.  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

10,800                       

คาอาหาร 90 คน x 100 บาท x 3 มื้อ         =  27,000 บาท

 จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.ทาตะครอ

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดทําเวทีประชาคมสํารวจขอมูล  2 คร้ัง
3.  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

7,200                         

คาอาหาร 60 คน x 100 บาท x 2 มื้อ         =  12,000 บาท



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

29,200    งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 6 ชม.       = 7,200 บาท

19,000    คาใชสอย

 คาอาหารวาง  60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ     =   3,000 บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน       =   4,000 บาท

3,000     คาวัสดุ
คาถายเอกสารหมึกพิมพ                          =  3,000  บาท

9.4    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

9,550      งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 3 ชม.      =   3,600 บาท

5,750     คาใชสอย

คาอาหารวาง 30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ      =     750 บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 1 วัน       =   2,000 บาท

200        คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

 จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.ยางนํ้ากลัดใต

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดทําเวทีประชาคมสํารวจขอมูล  2 คร้ัง
3.  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

7,200                         

คาอาหาร 60 คน x 100 บาท x 2 มื้อ         =  12,000 บาท

 จัดประชุมสํารวจขอมูลทุกดานของ ต.ยางนํ้ากลัดเหนือ

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดทําเวทีประชาคมสํารวจขอมูล  2 คร้ัง
3.  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

3,600                         

คาอาหาร 30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ         =  3,000 บาท

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ        =  200  บาท



9.5    กิจกรรม จัดทําฐานขอมูล
 แนวทางการดําเนินงาน

30,000    งบดําเนินงาน
30,000    คาใชสอย

คาจางจัดทําฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส  = 30,000  บาท

งบดําเนินงาน

1.  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูล
2.  จัดทําฐานขอมูลของอําเภอ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2 , 3.3 , 3.4 ,3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ดวยโครงการบริการวิชาการเปนการเผยแพรความร็สูชุมชนและสังคม ซ่ึงตองสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
สถาบันวิจัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงตรงกับแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนพัฒนาคุณภาพ และตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัด สกอ. 
ตัวชี้วัด สมศ. ทั้งน้ีตองมีกลไกการบริหารจัดการที่ด ีจึงจําเปนตองพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานการบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

4. วัตถุประสงค
 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานบริการวิชาการ
2. เพื่อใหโครงการบริการวิชาการตรงกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัด สกอ. และ ตัวชี้วัด สมศ. 
 3. เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด

5.1 กิจกรรม  การขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. จํานวนผูเขารวมประชุม
 3. จัดทํารายงานผลโครงการบริการวิชาการ 18 โครงการ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

6-3-1002-31-22

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  จํานวนการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ 18 คร้ัง

10 คน/คร้ัง
90 เลม



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 15,500    15,500    15,500    

15,500                   15,500                   15,500                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

46,500    งบดําเนินงาน
22,500    คาใชสอย

คาอาหาร 10 คน x 100 บาท x 18 มื้อ      = 18,000  บาท
คาอาหารวาง 10 คน x 25 บาท x 18 มื้อ   = 4,500  บาท

24,000    คาวัสดุ
คาจัดทํารายงานผล  18 โครงการ x 5 เลม x 100 บาท

คาวัสดุสํานักงาน                                  =  15,000 บาท

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 46,500             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ 46,500                   46,500                   

รวม 46,500                                                         46,500                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ

รวม 15,500                       15,500                       15,500                       
46,500                                                                                                  

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ

1.  แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ
2.  จัดประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการ
3.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง............................................
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน

                                                          = 9000 บาท

(......................................................)



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาท  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ม.3  ดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน  เปรสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน  ใหบริการแกสมาชิกในการฝาก-ถอน  กูยืม  อยางสะดวกรวดเร็ว
พรอมกับมีสวัสดิการเพื่อสมาชิกตลอดต้ังแตเกิดถึงตาย  แตเมื่อสมาชิกเขาสูวัยเกษียณขาดหลักประกันของรายได  ถึงแมวารัฐบาล
จะจายเบี้ยยังชีพเดือนละ  500  บาท  ก็ยังไมเพียงพอที่จะดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ  และจากผลการวิจัยการจัดต้ังกองทุนบํานาญ
สวัสดดิการวันละบาท  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  สมาชิกสหกรณเครดิตยูเน่ียนหนองจอก  จํากัด  เห็นดวยและ
เห็นดวยอยางย่ิงในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาท  จึงเห็นเปนโอกาสที่จะขยายผลเพื่อที่จะจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
บํานาญวันละบาทข้ึนในสหกรรเครดิตยูเน่ียนตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อสรางหลักประกันรายไดในวัยเกษียณใหกับสมาชิก
ที่มีความพรอมและมีศักยภาพ

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อสงเสริมการประหยัดอดออม  เพือสรางหลักประกันรายไดในวัยเกษียณ
2.  เพื่อสงเสริมการชวยตัวเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และพึ่งพาตนเองอยางมีศักดิ์ศรี
 3.   เพื่อจัดต้ังกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาทใหไดอยางนอย  5  แหง

5.1 กิจกรรม  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมคณะกรรมการกลุมยอย  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
5.2 กิจกรรม  จัดต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุน
5.3 กิจกรรม  ดําเนินการครบ  1  ป  มีการสรางรายงานสรุปประเมินผลโครงการ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-23



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

3.  มีความพึงพอใจ  รอยละ  75

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 35,000    35,000    30,000    

35,000                   35,000                   30,000                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  สหกรณ/กลุมเปาหมาย  จํานวน  10  แหง สมาชิกแหงละ  80  คน 800  คน
2.  มีความรูความเขาใจ  รอยละ  75

4.  กลุม/สมาชิก  สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาท  รอยละ  65

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 100,000              

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และการประชุม 100,000                 100,000                 
 คณะกรรมการกลุมยอย + สมาชิก

รวม 100,000                     100,000                                                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และการประชุม
 คณะกรรมการกลุมยอย + สมาชิก

รวม 35,000                       35,000                       30,000                       
100,000                                                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

     ตามความตองการของสมาชิก

4,000   คาวัสดุ

96,000 คาใชสอย
คาอาหารวาง 20x800            = 16,000 บาท
คาอาหาร 100x800               = 80,000 บาท

วัสดุสํานักงาน                       =  4,000  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการบํานาญวัละบาท  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.  ประชุมปรึกษาหารือกลุม / สหกรณที่ตองการจัดสวัสดิการบํานาญวันละบาท เพื่อผูสูงวัย
2.  ประชุมผุประสงคเขารวมโครงการสวัสดิการบํานาญ (คณะกรรมการ+กรรมการกลุมยอย+สมาชิก)
3.  ดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดแรก/ดําเนินการตามข้ันตอน โดยเก็บเงินสวัสดิการเปนรายเดือน/รายป 

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินงาน 100,000                         งบดําเนินงาน



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ/ฝายจัดการ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.4
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ม.3  ดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

สหกรณเครดิตยูเน่ียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นํามาสูการปฏิบัติจริงโดยการรวมคนที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ  
โดยฝกใหทุกคนรูจักชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ฝกคานิยมในการประหยัดอดออมเงินเดือนละ  1  คร้ัง  จัดต้ัง
เปนกองทุนของชุมชน  ปจจุบันไดพัฒนาเปนสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน  มีจํานวน  60 แหง  ต้ังกระจายอยูทุกทองที่อําเภอ
ในจังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกกวา 180,000 คนเศษ มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 4,000 ลานบาท หลายแหงมีเงินทุน
 300 - 500 ลานบาท ซ่ึงบริหารโดยคณะกรรมการซ่ึงเปนชาวบาน  จึงมีความจําเปนตองจัดฝกอบรมคณะกรรมการในหลักสูตรตางๆ 
เชน การบริหารจัดการ บัญชีการเงิน ธุรกิจ การตลาด การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ อยางตอเน่ือง  เพื่อนําความรูมาพัฒนาองคกร
อยางตอเน่ือง  เพื่อใหสามารถแขงขันกับองคกรการเงินอื่นๆ  และธนาคารพาณิชย  ในยุคที่มีการแขงขันอยางเขมขน  และเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อเพิ่มพูนขีดคสามสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝายจัดการ
 2.  เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการฝายจัดการ ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการบริหารจัดการรวมกัน

5.1 กิจกรรม  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
5.2 กิจกรรม  การศึกษาดูงาน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-24



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2.  นําขอเสนอแนะจากรายงานสรุปประเมินโครงการ / กิจกรรม ป 2553  มาจัดทําโครงการ
3.  คณะกรรมการมีความพึงพอใจ  รอยละ  75

5.  คณะกรรมการสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ  รอยละ  65

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000    50,000    50,000    

50,000    50,000    50,000    

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  จัดประชุมตัวแทนกลุม/สหกรณทุกเดือน เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ และสํารวจความตองการหลักสูตรตางๆ
     ที่ตองการใหจัดฝกอบรม 600  คน

600  คน

4.  คณะกรรมการมีความรูความเขาใจ รอยละ  75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 150,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และดูงานสหกรณใกลเคียงในจังหวัด
เพชรบุรี

150,000                 150,000                 

รวม 150,000                     150,000                                                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และดูงานสหกรณใกลเคียงในจังหวัด
เพชรบุรี

รวม 50,000                       50,000                       50,000                       
150,000                                                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุนํ้ามัน                            =  10,000  บาท

วัสดุโฆษณา                         =  20,000  บาท
คาใชสอย
คาอาหารวาง 25x600            = 15,000  บาท
คาอาหาร 120x600               = 72,000  บาท
คาตอบแทน

50,000                       

87,000                       

13,000                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.  สํารวจความตองการของกลุม/สหกรณ ที่ตองการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ / วางแผนจัดประชุม
2.  ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ / จัดนําคณะกรรมการศึกษาดูงานสหกรณ
3.  มีการายงานสรุปประเมินโครงการ / ประชุมสรุป-อภิปราย เสนอแนะ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 150,000                          

วัสดุสํานักงาน                       =  20,000  บาท

คาวิทยากร                          =  13,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมสัมมนาผูจัดการ / ฝายจัดการระดับสูง
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ม.3  ดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

ผูจัดการ / ฝายจัดการ  จัดวาเปนหัวใจของความสําเร็จในการบริหารสหกรณในยุคน้ีมีการแขงขันที่เขมขน  การเพิ่มพูน
ขีดความสามารถของฝายจัดการ  ซ่ึงบุคลากรหลักที่สําคัญในการนํานโยบายของสหกรณสูการปฎิบัติ  เพื่อใหบริการแกสมาชิก
ในฐานะที่เปนเจาของและเพื่อใหสามารถแขงขันกับสถานที่การเงินอื่นๆ  ในยุคโลกาภิวัฒน

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อใหฝายจัดการไดมีความรูความสามารถในเชิงธุรกิจการตลาด  การแขงขัน  การบริการที่ประทับใจ  ฯลฯ
 2.  เพื่อใหฝายจัดการไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการบริหารจัดการสหกรณรวมกัน

5.1 กิจกรรม  อบรมสัมมนา  อภิปราย  ซักถาม
5.2 กิจกรรม  ศึกษาดูงานสหกรณใกลเคียง

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.  ผูจัดการ / ฝายจัดการระดับสูง 
2.  ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระ  รอยละ  75

4.  ผูจัดการ / ฝายจัดการระดับสูง สามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติได  รอยละ  65

 บาท

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-25

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
80  คน

3.   ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  รอยละ  75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000          



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000    

50,000    
50,000    

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาอาหาร 80x100x2               = 16,000  บาท
คาอาหารวาง 80x20               = 3,200  บาท

คาตอบแทน

คาวัสดุ
คาเอกสาร                            =  8,000  บาท

8,000                      

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  อบรมเชิงปฏิบัติการ 50,000                    50,000                   

รวม 50,000                        50,000                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  อบรมเชิงปฏิบัติการ

รวม
50,000                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  อบรมเชิงปฏิบัติการ

1.  สํารวจความตองในการสงบุคคลฝายจัดการระดับสูงเขารับการฝกอบรม
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.  สรุปประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 50,000                         

คาวิทยากร                           =  20,000  บาท

คาเชาสถานที่                        =  2,800  บาท

22,000                     

20,000                     

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดต้ังเครดิตยูเน่ียน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ม.3  ดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มหาวิทยาลัย  ไดนําแนวคิด  หลักการไปสูการปฏิบัติ  โดยฝกใหประชาชนมีคานิยม
ในการประหยัด  สะสมทรัพยเปนประจําทุกเดือน  จัดต้ังเปนกองทุนของชุมชน  สมาชิกที่จําเปนหรือมีความเดือดรอนสามารถกูยืมได 
 โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่า  พรอมกับมีสวัสดิการเพื่อสมาชิกต้ังแตเกิดจนตาย  ไดดําเนินการจัดต้ังเครดิตยูเน่ียนมาแลวมากกวา  
60  แหง  ในทุกทองที่อําเภอ  ในจังหวัดเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ  แตยังมีพื้นที่เปาหมายในจังหวัดเพชรบุรี  ก็มีพื้นที่ชองวางที่ชุมชน
ยังมีความตองการที่จะจัดต้ังข้ึนไดอีก

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกรูจักชวยตนเอง  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  สรางสังคมที่พึ่งพาอาศัย  เอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน
2.  เพื่อใหสมาชิกมีคานิยมในการประหยัดอดออมสะสมทรัพยเปนประจําทุกเดือน

5.1 กิจกรรม  ออกไปพบปะผูนําชุมชนในหมูบานเปาหมายที่มีความตองการที่จะจัดต้ังเครดิตยูเน่ียน
5.2 กิจกรรม  จัดอบรมใหความรูกับประชาชนกลุมเปาหมาย
5.3 กิจกรรม  จัดต้ังกลุมเครดิตยูเน่ียนและเลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร
5.4 กิจกรรม  สิ้นปมีการประเมินผล

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

1.  ประชาน / กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุม 
2.  ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระที่เขารับการอบรม / ประชุม  รอยละ  75  

4.  ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชและแนะนําผูอื่นได  รอยละ  65

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 10,000    20,000    20,000    

10,000                   20,000                   20,000                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
300  คน

3.  มีความพึงพอใจในสาระการเรียนรู  รอยละ  75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 อบมรมใหความรูเกี่ยวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน 50,000                   50,000                   

รวม 50,000                       50,000                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 อบมรมใหความรูเกี่ยวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน

รวม 10,000                       20,000                       20,000                       
50,000                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาอาหาร 300x100                       = 30,000  บาท
คาอาหารวาง 300x20                    = 6,000  บาท
คาวัสดุ

คาวัสดุนํ้ามัน                                =  3,000  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
อบมรมใหความรูเกี่ยวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน

1.  พบปะผูนําชุมชนในพื้นที่เปาหมายใน อําเภอเมือง  บานแหลม  หนองหญาปลอง
2.  จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในแตละหมูบาน / ตําบล
3.  จัดต้ังกลุมเครดิตยูเน่ียน / เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ / สิ้นปมีการประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน 50,000                            

คาวัสดุโฆษณา คาวัสดุสํานักงาน    =  5,000  บาท

เอกสารบัญชี                                 =  6,000  บาท

36,000                       

14,000                       

ผูเสนอโครงการ

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสูการคาเชิงพาณิชยของประชาชนในเขต

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดําริ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.3 ,3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3 ,3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ตามที่สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่โดยตรงในการใหบริการทางวิชาการ
แกชุมชน และสนองงานตามโครงการพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซ่ึงต้ังเปาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ในรอบหลายปที่ผานมาพบวา   คุณภาพของครูและนักเรียนไดมีการพัฒนาข้ึนจนนาพอใจ
สามารถแกปญหาตางๆ  ไดอยางเปนรูปธรรมแตจากการเก็บขอมูลพบวา ประชาชนที่อาศัยอยูรอบๆ โรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ตกตํ่า
โดยเฉพาะดานฐานะและเศรษฐกิจไมสามารถชวยตนเองได   ดังน้ันเพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถ
พึ่งตนเองได โดยยึดพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  เปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายของครัวเรือนในรูปแบบตางๆ และพัฒนา
หมูบานของตนเองใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตอไป  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงไดจัดโครงการข้ึนเพื่อเปนการพัฒนาหมูบานรอบโรงเรียน ตชด. ใหเปนชุมชนเขมแข็งและย่ังยืนสืบไป

4. วัตถุประสงค
 1. เพื่อสงเสริมกลุมทําผาบาติกใหพัฒนาสูการคาเชิงพาณิชย
2. เพื่อสงเสริมกลุมทอผาพื้นเมืองใหพัฒนาไปเปนสินคา OTOP

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําผาบาติกใหกับโรงเรียนตชด.นเรศวรหวยโสก
5.2 กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทอผาใหกับโรงเรียน ตชด.บานปาหมาก
5.3 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

3. 5,000     

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 43,300    

2. 43,300    

3. 5,000     
43,300                   43,300                   5,000                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จํานวนชาวบานในเขตโรงเรียนตชด.นเรศวรหวยโสกเขาอบรม 1 คร้ัง  2 วัน 30  คน
2.  จํานวนชาวบานในเขตโรงเรียนตชด.บานปาหมากเขาอบรม 1 คร้ัง 2 วัน 30  คน

ไมนอยกวารอยละ 75
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 91,600               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําผาบาติกใหกับ 43,300                   43,300                   
 โรงเรียนตชด.นเรศวรหวยโสก
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําผาบาติกใหกับ 43,300                   43,300                   
 โรงเรียนตชด.บานปาหมาก
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                     

รวม 91,600                       91,600                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําผาบาติกใหกับ
 โรงเรียนตชด.นเรศวรหวยโสก
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําผาบาติกใหกับ
 โรงเรียนตชด.บานปาหมาก
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม 43,300                       43,300                       5,000                         
91,600                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

43,300  งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 12 ชม.   = 21,600  บาท

14,200  คาใชสอย
คาอาหาร 30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ          = 7,200  บาท
คาอาหารวาง 30 คน x 25 บาท x 4 มื้อ       = 3,000  บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน     =  4,000  บาท

7,500   คาวัสดุ
คาเอกสาร 30 เลม x 100 บาท   =  3,000 บาท
คาปาย     =  1,500  บาท
คาวัสดุฝกอบรม   =  3,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

43,300  งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 12 ชม.       = 1,000  บาท

14,200  คาใชสอย
คาอาหาร 30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ          = 7,200  บาท
คาอาหารวาง 30 คน x 25 บาท x 4 มื้อ       = 3,000  บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน     =  4,000  บาท

7,500   คาวัสดุ
คาเอกสาร 30 เลม x 100 บาท   =  3,000 บาท
คาปาย     =  1,500  บาท
คาวัสดุฝกอบรม      =  3,000  บาท

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทําผาบาติกใหกับโรงเรียนตชด.นเรศวรหวยโสก

1.  ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหดนหลักสูตรการอบรม
2.  ดําเนินการจัดอบรม
3.  ประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

21,600                          

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการทอผาใหกับโรงเรียน ตชด.บานปาหมาก

1.  ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดหลักสูตรการอบรม
2.  ดําเนินการจัดอบรม
3.  ประเมินผลการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

21,600                          



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000    งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คานํ้ามันรถ   = 2,000  บาท

3,000   คาใชสอย

งบดําเนินงาน

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

2,000                            

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ =  3,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดําริ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3 , 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และการปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2544   สงผลใหการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับตองเปล่ียนไปเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติดังกลาว และจากการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ในปการศึกษา 2549  
พบวา  คะแนนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยอยูในเกณฑตํ่าสมควรจะไดรับ
การแกไขอยางเรงดวน

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีหนาที่โดยตรงในการสนองงานตามโครงการ
พระราชดําริในดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงไดรวมกับกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประจําป  2553 ระหวางวันที่  3-7  พฤษภาคม  2553  ที่ผานมา  และจากผลการประเมินโครงการ
ดังกลาวพบวา  ผูเขารับการอบรมตองการที่จะใหสถาบันวิจัยฯจัดโครงการอยางตอเน่ืองทุกป เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปล่ียนแปลงในยุคของการปฏิรูปการศึกษา  สถาบันวิจัยฯจึงไดจัดโครงการน้ีข้ึนมา

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  ใหเปนไปตามเจตนารมยของหลักสูตรและสอดคลอง
 กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหกับครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

2-3-1002-31-28



5.1 กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 151,300  

                              151,300                                               

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  1 คร้ัง  ระยะเวลา 5 วัน โดยมีจํานวนครู ตชด.ที่เขารวม 90  คน

ไมนอยกวารอยละ 90
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 151,300               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 151,300                 151,300                 
 การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจ
 ตระเวนชายแดน

รวม 151,300                     151,300                                                       

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
 การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจ
 ตระเวนชายแดน

รวม                                   151,300                                                       
151,300                                                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

151,300  งบดําเนินงาน
109,300  คาใชสอย

คาอาหาร 90 คน x 70 บาท x 14 มื้อ       = 88,200  บาท
คาอาหารวาง 90 คน x 20 บาท x 10 มื้อ   = 18,000  บาท
คาเชารถ                                              =  2,000  บาท
คาปาย                                                =  1,100  บาท

33,000   คาตอบแทน
คาวิทยากร 11 คน x 600 บาท x 5 วัน     =  33,000  บาท  
คาวัดุ

9,000     คาเอกสารประกอบการอบมรม               =  9,000 บาท    

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

1.  ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหดนหลักสูตรการอบมรม
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.  ติดตามประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดําริ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1  3.2  3.3 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.4  3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

การนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน   นับไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญที่จัดข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัด
การของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเปนโครงการที่ตอเน่ืองมาจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู  ตชด. ประจําป  2554  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยสถาบันวิจัยฯ 
และคณะครุศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 ถือไดวาเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบโดยตรง  จะไดรวมกับ
กองกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที ่ 14  และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมในการจัดกิจกรรม  เพื่อใหคําแนะนําแกครูผูสอน 
ในกลุมสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและผูบริหารของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของครู ตชด.  และนักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
จํานวน 9 โรงเรียน
2. เพื่อใหคําแนะนําแกครูและผูบริหารของโรงเรียน  ตชด. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน

5.1 กิจกรรม  จัดนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของครู ตชด.
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 34,500    
2. 5,000     

                                                            39,500                   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จํานวนครูตชด.ที่ไดรับการนิเทศและติดตามประเมินผล 90  คน

ไมนอยกวารอยละ 90
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 39,500                 

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดนิเทศติดตาม 34,500                   34,500                   
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                     5,000                     

รวม 39,500                       

 จัดนิเทศติดตาม
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม

39,500                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

                                                                    39,500                       
39,500                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

34,500    งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 11 คน x 1,000 บาท x 1 วัน    = 11,000  บาท

21,500    คาใชสอย

คาเชารถตู 2 คัน x 4,000 บาท x 1 วัน     =  8,000  บาท
2,000     คาวัสดุ

คาปาย                                                =  2,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000      งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คานํ้ามันรถ                                          = 2,000  บาท

3,000     คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของครู ตชด.

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของครู ตชด.
3.  ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

11,000                         

คาอาหาร 90 คน x 100 บาท x 1 มื้อ         =  9,000 บาท
คาอาหารวาง 90 คน x 25 บาท x 2 มื้อ     =  4,500  บาท

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

2,000                          

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ        =  3,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือตามแนวพระราชดําริ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.3, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3 , 3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

สืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาครูใหญของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมกับผูรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ผานมา ผูแทนของสํานักพระราชวัง แจงวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงมีพระราชประสงคใหนักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดศึกษาและปฏิบัติจริงในเร่ือง โครงการวิทยาศาสตร 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือไม ในทองถ่ินที่กําลังจะสูญพันธ เชน กลวยไมปา เปนตน เพื่อเปนการอนุรักษพันธุไม
ดังกลาวไวไมใหสูญพันธ และเปนการสรางจิตสํานึกที่ดีแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนตอไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนมหาวิทยาลัยของปวงชนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และมีพันธกิจที่สําคัญในการศึกษาวิจัยสงเสริม
และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดํารัส จึงถือไดวาเปนหนาที่สําคัญในการถายทอดโครงการพระราชดํารัสดังกลาว
สูประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในป 2553  ที่ผานมาสถาบันวิจัยฯไดดําเนินการจัดต้ังจัดต้ังศูนยเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
ตามแนวพระราชดําริข้ึน  ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาจาว     สถาบันวิจัยจึงไดจัดโครงการ ข้ึนมา
เพื่อเปนการพัฒนาศูนยฯดังกลาวใหสมบูรณและขยายผลการอบรมไปยังโรงเรียนอื่นๆในสังกัด

4. วัตถุประสงค
 1. เพื่อเปนการนอมรับพระราชดํารัสสูการปฏิบัติจริง
2. เพื่อเปนการสรางองคความรูใหม ในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือใหเกิดแกนักเรียน และประชาชน ในความรับผิดชอบของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
3. เพื่อเปนการอนุรักษพันธุพืชหายากใหอยูตอไป

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-30



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
2.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 45,200    
2. 5,000     

                              45,200                   5,000                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จํานวนชาวบานในเขตโรงเรียนตชด.บานเขาจาว ที่เขาอบรม จํานวน 1 คร้ัง 2 วัน 40  คน

ไมนอยกวารอยละ 75
3.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75
4.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,200                

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 45,200                   45,200                   
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                     5,000                     

รวม 50,200                       50,200                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม                                   45,200                       5,000                         
50,200                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

45,200  งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 12 ชม. = 21,600  บาท

13,600  คาใชสอย
คาอาหาร 40 คน x 120บาท x 2 มื้อ     = 9,600 บาท
คาอาหารวาง 40 คน x 25 บาท x 4 มื้อ    = 4,000  บาท

10,000  คาวัสดุ
คาเอกสารอบมรม 40 เลม x 100 บาท =  4,000 บาท
คาปาย  =  2,000  บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน  =  4,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000    งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คานํ้ามันรถ   = 2,000  บาท

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
3.  ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

21,600                        

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

5,000                         

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ    =  3,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานทุงเคล็ด ต.ศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.3, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

                   ปจจุบันประเทศตองเผชิญกับสถานการณทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  รวมถึงภัยคุกคามในรูปแบบตางๆสถานการณที่เผชิญ
มีลักษณะละเอียดออน  หลากหลาย  ซับซอน  รุนแรง  ย่ิงข้ึน  บางเร่ืองสงใหเกิดผลที่รุนแรง  กวางขวาง  ในขณะที่ปญหาเดิม  เชน  
ยาเสพติด  ความยากจน  ทุจริตคอรรัปชัน  ก็ยังคงมีอยูในสถานการณเชนน้ี  ความรักความสามัคคีองคนในชาติจึงเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปน
ที่จะตองสรางใหเกิดข้ึนเพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชาติ  และเปนพลังเขมแข็งในการเผชิญสถานกาณรวมกันแกไขปญหา
นําพาประเทศใหผานพนวิกฤติตางๆไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  และดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง
          สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมีหนาที่และมีศักยภาพที่พรอมที่จะดําเนินการเพื่อแกไขและปองกันปญหาของชุมชน
ดังกลาว  โดยใชแนวตามพระราชดํารัสรูรักสามัคคีดังหมูบานตนแบบ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ  และนโยบายของรัฐบาล

4. วัตถุประสงค
1.  นําพระราชดํารัสรูรักสามัคคีมาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหมูบาน
2.  สรางองคความรู โดยใชงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
3.  สรางความรัก  สามัคคี  การรวมมือรวมใจของชุมชนเพื่อแกปญหาของตนเอง

5.1 กิจกรรม  .................................................................................................................................อบรมเชิงปฏิบัติการแกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกดาน
5.2 กิจกรรม  .................................................................................................................................ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง
5.3 กิจกรรม  .................................................................................................................................จัดทําแผนแมบทชุมชน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-31



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. จัดการศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง จํานวน 1 คร้ัง

6.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 73,600    
2. 20,400    

94,000                                                                                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกดาน จํานวน 1 คร้ัง 3 วัน 60 คน

60 คน
3. จัดทําแผนแมบทชุมชนเชิงบูรณาการ 1 แผน
4.  ผูเขารับการอบรมมีความรความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75
5.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75

ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 94,000            

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 73,600                    73,600                    
 ศึกษาดูงาน 20,400                    20,400                    

รวม 94,000                         94,000                                                             

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ศึกษาดูงาน

รวม 94,000                                                                                                 
94,000                                                                                                       



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 18 ชั่วโมง  =32,400
คาใชสอย

คาอาหารวาง 60 คน x 20 บาท x 6มื้อ = 7,200
คาเชายานพาหนะ = 3,000
คาวัสดุ
คาเอกสารอบรม 60 เลม x 100 บาท = 6,000

คาปาย = 2,000

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย

คาอาหารวาง 60 คน x 20 บาท x 2มื้อ = 2,400
คาเชารถ = 12,000

20,400                       

28,200                       

13,000                       

งบดําเนินงาน 20,400                            
เงินรายได

งบดําเนินงาน

รายละเอียดคาใชจาย

คาอาหาร 60 คน x 100 บาท x 5มื้อ = 18,000

32,400                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.  ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดหลักสูตรการอบรม
2.  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.  ติดตามประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

รายละเอียดคาใชจาย

งบดําเนินงาน 73,600                            งบดําเนินงาน

คาวัสดุสํานักงาน  = 5,000

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ

ศึกษาดูงาน

1.  ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ  1 คร้ัง

งบรายจาย งบแผนดิน

คาอาหาร 60 คน x 100 บาท x 1มื้อ = 6,000



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพะราชดําริ บานอางศิลา ต.หนองหญาปลอง 

อ.หนองหญาปลอง
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.3, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ตามที่คณะทํางานของสถาบันวิจัยฯ  ไดลงพื้นที่จัดประชาคมหมูบาน  เพื่อสํารวจความตองการของชุมชน  พบวาชาวบาน
มีความประสงคที่จะไดรับการพัฒนาคุณภาพที่ชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันวิจัยฯ  จึงไดจัดโครงการน้ีข้ึน  
เพื่อที่จะดําเนินการพัฒนาการเรียนรูสนับสนุนการจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพ  โดยผูเขารวมโครงการที่ผาน
การอบรมจากศูนยเรียนรูและเกษตรและประชาชนผูสนใจ  ในเขตพื้นที่ใกลเคียง  ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเกษตร  เพื่อยกระดับความรู  ตามความตองการและศักยภาพของพื้นที่

4. วัตถุประสงค
 1.  เพื่อพัฒนาบานอางศิลา  เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ใหความรูการเกษตรที่หลากหลายอยางย่ังยืนและถาวร
2.  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางการเกษตรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
 3.  เพื่อบูรณาการความรูและภูมิปญญาชาวบานในระดับพื้นที่จากหนวยงานภาครัฐ  และปราชญชาวบาน

5.1 กิจกรรม  จัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาชีพ
5.3  กิจกรรม  ติดตามผลการนําความรูไปใช

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-32



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000    
2. 33,700    

5,000     

20,000                   33,700                   5,000                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จัดต้ังศูนยเรียนรู 1  ศูนย
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  1  คร้ัง 60  คน

ไมนอยกวารอยละ 75
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 58,700               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดต้ังศูนยเรียนรู 20,000                   20,000                   
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาชีพ 33,700                   33,700                   

  3.  ติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                     5,000                     

รวม 58,700                       58,700                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดต้ังศูนยเรียนรู
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานอาชีพ

  3.  ติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม 20,000                       33,700                       5,000                         
58,700                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

20,000  งบดําเนินงาน
20,000  คาวัสดุ

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

33,700  งบดําเนินงาน
8,400   คาใชสอย

คาอาหาร 60 คน x 100 บาท x 1 มื้อ        = 6,000  บาท
คาอาหารวาง 60 คน x 20 บาท x 2 มื้อ     = 2,400  บาท

10,800  คาตอบแทน

14,500  คาวัสดุ
คาปาย    =  1,500  บาท

คาวัสดุฝกอบรม    =  9,000 บาท

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดต้ังศูนยเรียนรู

1.  ประชุมหารือกับผูนําชุมชนเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบของศูนย
2.  จัดต้ังศูนยเรียนรู
3.  จัดการอบรม

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวัสดุในการจัดต้ังศูนย  =  20,000  บาท
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.  ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหดนหลักสูตรการอบมรม
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.  ติดตามประเมินผล

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 6 ชม       =  10,800  บาท

คายานพาหนะ =  4,000  บาท



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000    งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คานํ้ามันรถ  = 2,000  บาท

งบดําเนินงาน

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ  =  3,000  บาท

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

5,000                        

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครองทองถิ่นและองคกรชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ของประชาชน "การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.3, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง.......................................................................................................................

ตามที่ปจจุบันขาราชการสวนทองในจังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนมากขึ้น  ซึ่งมีทั้งขาราชการใหมในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
เทศบาล  และองคการบริหารสวนจังหวัด  และการทํางานในปจจุบันพบวาขาราชการจํานวนหนึ่งเริ่มมีปญหาในการทํางาน
ที่จะตองถูกสอบสวนหรือดําเนินการทางวินัย  อันจะทําใหองคกรเริ่มส่ันคลอนจากสภาพจิตใจของขาราชการที่เริ่มจะไมม่ันคง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูกับขาราชการสวนทองถิ่นในทุกระดับจํานวนหลายรุน
เปนเวลาหลายป  แตไมสามารถกระจายใหความรูกับขาราชการทั้งหมดได  จึงไดจัดตั้งเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
พนักงานสวนทองถิ่นในระดับจังหวัดและใหคณะกรรมการเครือขายเปนผูดําเนินการอบรมใหความรูในระดับจังหวัด  
โดยใหถือเปนนโยบายของกรมที่ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญและความรวมมือในเรื่องดังกลาว  ในป 2554  สถาบันวิจัยและ  
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงรวมกับเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด  จัดการอบรม
 "การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน  โดยคัดเลือกผูเขารับการอบรมหลักสูตร
วินัยเบื้องตน 2 วัน รุน 1/2552  และรุน 1/2553 ที่จัดโดยสถาบันวิจัยฯและเครือขายวินัยฯรุนละ  30 คน  เขารับการอบรม
  เพ่ือเปนการเสริมสรางและเพ่ิมพูนความรูความสามารถและทักษะการบริหาร ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค

 1. เพ่ือเสริมสรางความรูดานวินัยและการรักษาวินัยในการทํางาน
2. เพ่ือเสริมสรางความรูดานกฎหมาย ระเบียบการบริหารงานบุคคล

      3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานการทํางานใหมีความผิดพลาดทางวินัยนอยลง
     4. เพ่ือสรางผูผานการอบรมใหเปนนักวินัยมืออาชีพ
      5. เพ่ือสรางเครือขายวินัยในจังหวัดเพชรบุรีใหเพ่ิมมากขึ้น

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

2-3-1002-31-33



5.1 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 103,200  

2. 3,000      

                                                106,200                   

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จํานวนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารับการอบรม 60  คน

ไมนอยกวารอยละ 90
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 106,200            

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตน 103,200                  103,200                  
 สําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 3,000                     3,000                     

รวม 106,200                      106,200                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตน
 สําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม                                                                       106,200                      
106,200                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 4 คน x 600 บาท x 12 ชม.  = 28,800 บาท

63,000  คาใชสอย

 คาอาหารวาง  60 คน x 30 บาท x 10 ม้ือ   =  18,000 บาท
11,400  คาวัสดุ

คาเอกสารการอบมรม 60 เลม x 100 บาท =  6,000 บาท 
คาวุฒิบัตร   =  5,400 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คาน้ํามันรถ                                          = 1,000  บาท

งบดําเนินงาน 103,200                           

งบดําเนินงาน 3,000                               

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นหลักสูตร 5 วัน
3.  ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

28,800                       

คาอาหาร 60 คน x 150 บาท x 5 ม้ือ         = 45,000 บาท

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

3,000                         

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ        =  2,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชนบานโคงตาบางสูการคาเชิงพาณิชย
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง.......................................................................................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยฯ ไดจัดโครงการหมูบานตนแบบรูรักสามัคค ีโดยการอัญเชิญกระแส 
พระราชดํารัส รูรักสามัคคี มากําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหมูบานโคงตาบาง  ต.ทาไมรวก อ.ทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
จนสามารถทําใหหมูบานโคงตาบาง เปนหมูบานตนแบบรูรักสามัคคี ของจังหวัดเพชรบุรีไดประสบผลสําเร็จ ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีรวมกันแกปญหาของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ของราชการเปนอยางดี
จนไดรับรางวัลหมูบานตัวอยางของจังหวัดเพชรบุรี  ในป  2553  เนื่องจากชาวบานโคงตาบางไดจัดตั้งศูนยเรียนรูดานอาชีพตางๆ และ  
มีผลิตภัณฑของชุมชนเพ่ือจําหนาย  จึงตองการใหสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเขามา  สนับสนุนสงเสริมดานการตลาด
  และเพ่ิมขีดความสามารถดานการออกแบบของผูผลิตสินคาชุมชน  โดยเนนการใหนักออกแบบทองถิ่นใชความสามารถผสมผสาน
กับผลิตภัณฑและวัสดุพ้ืนบานในถิ่นของตน  เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาของสินคาผลิตภัณฑชุมชน
4. วัตถุประสงค

 1. เพ่ือสงเสริมและสรางความเขาใจการพัฒนา  และเพ่ิมขีดความสามารถทางการออกแบบของผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน
2. เพ่ือสรางรายได  อาชีพ  และทางเลือกใหม แกชุมชน

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสินคาชุมชนสูการเชิงพาณิชย"
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 

2-3-1002-31-34

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จํานวนชาวบานโคงตาบางที่เขารับการอบรม 1 ครั้ง 2 วัน 40  คน

ไมนอยกวารอยละ 75
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 49,100   
2. 5,000     

49,100                   5,000                                                   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

49,100  งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 12 ชม.       = 21600 บาท

16,000  คาใชสอย

 คาอาหารวาง  40 คน x 25 บาท x 4 ม้ือ     =   4,000 บาท
คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน       =   4,000 บาท

11,500  คาวัสดุ
คาเอกสารการอบมรม 40 เลม x 100 บาท =  4,000 บาท 
คาวัสดุฝกอบรม  =  7,500 บาท

งบดําเนินงาน

7.  วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ 54,100               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสินคาชุมชนสูการเชิงพาณิชย" 49,100                   49,100                   
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                    5,000                    

รวม 54,100                       54,100                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสินคาชุมชนสูการเชิงพาณิชย"
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม 49,100                       5,000                                                           
54,100                                                                                                

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสินคาชุมชนสูการเชิงพาณิชย"

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาสินคาชุมชนสูการเชิงพาณิชย"
3.  ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

21,600                        

คาอาหาร 40 คน x 100 บาท x 2 ม้ือ         =   8,000 บาท



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000    งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คาน้ํามันรถ    = 2,000  บาท

งบดําเนินงาน

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

5,000                         

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ        =  3,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง มรภ.เพชรบุรี กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
 เขต 1   1 "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการเรียนรูตลอดชีวิต"

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดทําบันทึกขอตกลง(MOU)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ  2552 ที่ผานมา ในการรวมกันพัฒนาครูทุกกลุมสาระที่สอนไมตรงกับวิชาเอก - โท และความถนัด  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ 
มุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  
     ดังน้ัน ทางสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต1 จึงไดทําโครงการ“การอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ” ในป 2553   และจากผลการประเมินของผูเขารับการอบรม มีความประสงคที่จะใหสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดโครงการในลักษณะเชนน้ีอีก  ดังน้ันสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงไดจัดโครงการน้ีข้ึนมา  เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา
อยางเปนรูปธรรม

4. วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1ใหมีความรู ความสามารถตาม
 มาตรฐานวิชาชีพและสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน

5.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการเรียนรูตลอดชีวิต"
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-35



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 60,200    

2. 5,000     

                              60,200                   5,000                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จํานวนครูในสังกัด สพท.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 1  ที่เขาอบรม  1 คร้ัง  จํานวน 1 วัน 100  คน

ไมนอยกวารอยละ 90
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 65,200               

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต"

60,200                   60,200                   

 การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                     5,000                     

รวม 65,200                       65,200                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต"

 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม                                   60,200                       5,000                         
65,200                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

60,200 งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         
คาวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 6 ชม.       =  7,200  บาท

33,000 คาใชสอย

คาอาหารวาง 100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  =   5,000  บาท
คาที่พัก  5 คน  x 1,000 บาท                 =    5,000  บาท

20,000 คาวัสดุ
คาเอกสารอบมรม 100 เลม x 100 บาท = 15,000 บาท
คาวัสดุสํานักงาน                             =  5,000  บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000   งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คานํ้ามันรถ    = 2,000  บาท

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการเรียนรูตลอดชีวิต"

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสูการเรียนรูตลอดชีวิต"
3.  ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

7,200                          

คาอาหาร 100 คน x 150 บาท x 1 มื้อ     =  15,000  บาท

คาเชารถตู 1 คัน x 4,000 บาท x 2 วัน     =    8,000 บาท

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

5,000                          

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ  =  3,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนานักเรียนที่อานหนังสือไมออกและเขียนไมไดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.2 , 3.3  ,3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.3 ,3.4  ,3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ตามที่เทศบาลเมืองหัวหินรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ซ่ึงเปนภาคีความรวมมือสงเสริม
และสนับสุนนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 7 โรงเรียน และไดมีการประชุม
ปรึกษาหารือระหวางผูบริหารเทศบาลกับสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในกรณีที่นักเรียน
อานไมออกและเขียนไมไดในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 เพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได
ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อหาทางแกไข  สถาบันวิจัยฯจึงไดจัดโครงการการพัฒนานักเรียนที่อานหนังสือไมออกและเขียนไมได
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ข้ึนมา เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

4. วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน

5.1 กิจกรรม  คลินิกพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-36



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 44,400    

2. 3,000     

                              44,400                   3,000                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินที่เขารวมโครงการ 7 โรงเรียน

ไมนอยกวารอยละ 90
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 47,400              

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 คลินิกพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียน 44,400                   44,400                   
 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 3,000                     3,000                     

รวม 47,400                       47,400                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 คลินิกพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียน
 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม                                   44,400                       3,000                         
47,400                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

44,400  งบดําเนินงาน
32,400  คาตอบแทน

คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 18 ชม.  =  32,400  บาท  
12,000  คาวัสดุ

คานํ้ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท x 2 คร้ัง      = 2,000  บาท
เอกสาร  หมึกพิมพ                               =  10,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

3,000    งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คานํ้ามันรถ                                          = 1,000  บาท

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
คลินิกพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดคลินิกพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 7 คร้ัง
3.  ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

3,000                          

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ        =  2,000  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. ความสอดคลองกับ
2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.3, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

ตามที่รัฐบาลไดสงเสริมรูปแบบการบริหารจัดการองคการในระดับทองถ่ินใหกระจายอํานาจสูประชาชน  โดยการใหความสําคัญ
กับหนวยงานที่ใกลชิดประชาชนในทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลนับเปนหนวยงานทองถ่ินที่สําคัญ  ปจจุบันมีสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลที่ผานการคัดเลือกเขามาใหมและยังขาดความพรอมในการปฏิบัติหนาที่  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล็งเห็นวาเพื่อเปนการเสริมสรางความรูใหแกเจาหนาที่ อบต.ใหม กอนที่ทํางานรวมกับสมาชิกคนอื่น 
ทั้งน้ีใหทราบถึงบทบาทหนาที่ขอกฎหมายที่เกี่ยวของและการเตรียมความพรอมตามที่อาสาเขามารับใชประชาชน หนวยงานระดับ
ทองถ่ินจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู  ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ
รับมือ กับอิทธิพลการเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วมาก   จึงไดจัดใหมีการอบรมเพื่อเสริมสรางบทบาทหนาที่
แกสมาชิกใหมข้ึน โดยไดเนนการพัฒนาทองถ่ินแบบใหมเชิงรุก นําความรูความสามารถมาทํางานรวมกันอยางเต็มความสามารถ
 สรางความสามัคคีในหมูคณะลดการขัดแยงระหวางสมาชิกลง เพื่อประโยชนสุขจะเกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการใหบริการ
แกทองถ่ิน จึงถือวาเปนภารกิจหนาที่ในการเสริมสรางและเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ บูรณาการความรูจากสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนและทักษะการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ันสถาบันวิจัยฯจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว

4. วัตถุประสงค
 1. เพื่อเสริมสรางความรูดานการบริหารจัดการองคกรทองถ่ิน
2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะดานการบริหารจัดการใหกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลในดานระเบียบพัสดุ

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานระเบียบพัสดุใหกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
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6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 60,600    

2. 5,000     

                              60,600                   5,000                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.  จํานวนเจาหนาที่ อปท. จังหวัดประจวบฯ ที่เขาอบรม 1 คร้ัง  จํานวน 1 วัน 120  คน

ไมนอยกวารอยละ 90
2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 65,600              

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานระเบียบพัสดุใหกับ 60,600                   60,600                   
 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดประจวบฯ
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                     5,000                     

รวม 65,600                       65,600                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานระเบียบพัสดุใหกับ
 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดประจวบฯ
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม                                   60,600                       5,000                         
65,600                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

60,600   งบดําเนินงาน
คาตอบแทน                                         

37,000  คาใชสอย

คาเชารถตู 1 คัน x 2,000 บาท                =  2,000  บาท
คาที่พัก 5 คน x 1,000 บาท                    =  5,000  บาท

14,000  คาวัสดุ
คาปาย                                                =  2,000  บาท
คาเอกสารอบมรม 120 เลม x 100 บาท =  12,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

5,000     งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานระเบียบพัสดุใหกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดประจวบฯ

1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในดานระเบียบพัสดุใหกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดประจวบฯ
3.  ประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

9,600                           
คาวิทยากร 2 คน x 800 บาท x 6 ชม.       = 9,600  บาท

คาอาหาร 120 คน x 200 บาท x 1 มื้อ      =  24,000  บาท
คาอาหารวาง 120  คน x 25 บาท x 2 มื้อ   =  6,000  บาท

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง............................................
ผูเสนอโครงการ

5,000                           
คานํ้ามันรถ                                          = 2,000  บาท
คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ        =  3,000  บาท

(......................................................)



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  หมูบานพุไทร  อําเภอหนองหญาปลอง 

จ.เพชรบุรี 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ 3.1, 3.3, 3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

                   ปจจุบันประเทศตองเผชิญกับสถานการณทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  รวมถึงภัยคุกคามในรูปแบบตางๆสถานการณที่เผชิญ
มีลักษณะละเอียดออน  หลากหลาย  ซับซอน  รุนแรง  ย่ิงข้ึน  บางเร่ืองสงใหเกิดผลที่รุนแรง  กวางขวาง  ในขณะที่ปญหาเดิม  เชน  
ยาเสพติด  ความยากจน  ทุจริตคอรรัปชัน  ก็ยังคงมีอยูในสถานการณเชนน้ี  ความรักความสามัคคีองคนในชาติจึงเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปน
ที่จะตองสรางใหเกิดข้ึนเพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชาติ  และเปนพลังเขมแข็งในการเผชิญสถานกาณรวมกันแกไขปญหา
นําพาประเทศใหผานพนวิกฤติตางๆไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  และดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง
          สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมีหนาที่และมีศักยภาพที่พรอมที่จะดําเนินการเพื่อแกไขและปองกันปญหาของชุมชน
ดังกลาว  โดยใชแนวตามพระราชดํารัสรูรักสามัคคีดังหมูบานตนแบบ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ  และนโยบายของรัฐบาล

4. วัตถุประสงค
1.  นําพระราชดํารัสรูรักสามัคคีมาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาหมูบาน
2.  สรางองคความรู โดยใชงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
3.  สรางความรัก  สามัคคี  การรวมมือรวมใจของชุมชนเพื่อแกปญหาของตนเอง

5.1 กิจกรรม  .................................................................................................................................อบรมเชิงปฏิบัติการแกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกดาน
5.2 กิจกรรม  .................................................................................................................................ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง
5.3 กิจกรรม  .................................................................................................................................จัดทําแผนแมบทชุมชน

แบบ งป.2
รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-38



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. จัดการศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็ง จํานวน 1 คร้ัง

6.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 42,300     
2. 16,200     
3. 4,200      

62,700                                                                                

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกดาน จํานวน 1 คร้ัง 3 วัน 30 คน

30 คน
3. จัดทําแผนแมบทชุมชนเชิงบูรณาการ 1 แผน
4.  ผูเขารับการอบรมมีความรความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75
5.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75

ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 62,700             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 42,300                    42,300                   
ศึกษาดูงาน 16,200                    16,200                   
การติดตามผลการนําความรูไปใช 4,200                     4,200                     

รวม 62,700                        62,700                                                         

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษาดูงาน
การติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม 62,700                                                                                            
62,700                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาอาหารวาง 30 คน x 20 บาท x 6มื้อ = 3,600
คาเชายานพาหนะ = 3,000

9,900  คาวัสดุ
คาเอกสารการอบรม 30 เลม x 100 บาท = 3,000
คาวัสดุสํานักงาน = 4,900
คาปาย = 2,000

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาอาหารวาง 30 คน x 20 บาท x 2มื้อ = 1,200
คาเชารถ = 12,000

16,200                         

งบดําเนินงาน

21,600                         

10,800                         
42,300                              

งบดําเนินงาน 16,200                              

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.  ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดหลักสูตรการอบรม
2.  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.  ติดตามประเมินผลโครงการ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาอาหาร 30 คน x 100 บาท x 5มื้อ = 15,000

คาวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 18 ชั่วโมง  =10,800

ศึกษาดูงาน

1.  ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ  1 คร้ัง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาอาหาร 30 คน x 100 บาท x 1มื้อ = 3,000



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
คานํ้ามันรถ                                          = 2,000  บาท

งบดําเนินงาน 4,200                                

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

4,200                           

คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ            =  2,200  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................



รหัส
1. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในเขตอําเภอหนองหญาปลอง
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(  /  ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ……3.2………
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ …5.1…5.2…
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ …3.1…3.2…3.5……
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

                        ตามที่คณะทํางานของสถาบันวิจัยฯไดลงพื้นที่จัดประชาคมหมูบาน  เพื่อรับทราบถึงสภาพปญหาและสภาพทั่วไป
ของชาวบานในเขตอําเภอหนองหญาปลองที่มีตอนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสําหรับคนในทองถ่ินจากการ
ใหขอมูลของผูนําชุมชน พบวาชาวบานในเขตอําเภอหนองหญาปลองมีความตองการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะอยางย่ิงในการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับบุคลากรครูและนักเรียนของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่   จึงเปนหนาที่โดยตรงของสถาบันวิจัยฯที่มีวิสัยทัศนมุงเนนการเปนคลังปญญาและเปนที่พึ่งของทองถ่ินโดยเฉพาะพื้นที่ใหบริการ  
ในเขตอําเภอหนองหญาปลอง สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จึงไดจัดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ มุงเนนการพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  
4. วัตถุประสงค
1.  เพื่อสรางความรูความเขาใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน  ใหเปนไปตามเจตนารมยของหลักสูตรและสอดคลองกับ
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหกับครูผูสอน
3.  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับนักเรียนและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

5.1 กิจกรรม  .................................................................................................................................จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
5.2 กิจกรรม  .................................................................................................................................ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ
5.3 กิจกรรม  .................................................................................................................................ติดตามผลการนําความรูไปใช

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

2-3-1002-31-39



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

2. จัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 คร้ังใหกับครูผูสอน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 40,600    
2. 28,800    
3. 5,000     

                              74,400                                                 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 คร้ังใหกับครูผูสอน
    โรงเรียนในเขตอําเภอหนองหญาปลอง  15 โรงเรียน  โรงเรียน ละ 4 คน 60 คน

    โรงเรียนในเขตอําเภอหนองหญาปลอง  15 โรงเรียน  โรงเรียน ละ 4 คน 60 คน
3.  ครูผูสอนที่เขารับการอบรมมีความรความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90
4.  ครูผูสอนที่เขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
5.  ครูผูสอนที่เขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 74,400              

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 40,600                   
 ศึกษาดูงาน 28,800                   
 ติดตามผลการนําความรูไปใช 5,000                     

รวม 74,400                                                                                           

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ศึกษาดูงาน
  ติดตามผลการนําความรูไปใช

รวม                                   74,400                                                         
74,400                                                                                                  



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาอาหารวาง 60 คน x 20 บาท x 2มื้อ = 2,400
คาวัสดุ
คาเอกสารประกอบการอบรม 60 เลม x 100 บาท = 6,000

คาปาย = 2,000 บาท
คาตอบแทน

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาอาหารวาง 60 คน x 20 บาท x 2มื้อ = 2,400
คาเชารถ = 12,000

10,800                       

40,600                            

งบดําเนินงาน 28,800                            
28,800                       

งบดําเนินงาน
16,800                       

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.  …ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดหลักสูตรการอบรม……………………………………………………
2.  …จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ………………………………………………………………………………………….
3.  …ติดตามประเมินผลโครงการ…………………………………………………………………………………………

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาอาหาร 60 คน x 120 บาท x 2มื้อ = 14,400

คาวัสดุสํานักงาน  = 5,000

13,000                       

คาวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง  =10,800 

ศึกษาดูงาน

1.  ……ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ  1 คร้ัง………………………………………………………………………………………

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาอาหาร 60 คน x 120 บาท x 2มื้อ = 14,400



9.3   กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

งบดําเนินงาน 5,000                              

การติดตามผลการนําความรูไปใช

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง............................................
ผูเสนอโครงการ

5,000                        
คานํ้ามันรถ                                          = 2,000  บาท
คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ        =  3,000  บาท

(......................................................)



1. ชื่องาน/โครงการ ราชภัฏอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
þ ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลย ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
(     ) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการท่ีดี

2.2 แผนงาน บริการวิชาการ
 2.3 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอท่ี 3.1, 3.2 , 3.3  ,3.4
 2.4 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอท่ี 5.1, 5.2
 2.5 ดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอท่ี 3.1, 3.3 ,3.4  ,3.5
2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา…………………………………………………………………………………..
2.7  บูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง.......................................................................................................................

4. วัตถุประสงค

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1 กิจกรรม  ปรับปรุงอาคารโรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๑๔
5.2 กิจกรรม  การติดตามผลการนําความรูไปใช

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ
1.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 บาท

คาเปาหมาย

1 โรงเรียน

ไมนอยกวารอยละ 90
ไมนอยกวารอยละ 80
ไมนอยกวารอยละ 75

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในปจจุบันท่ีมีปญหาตางๆ มากมาย  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจากความเห็นแกตัวมากกวาสวนรวม  ขาดความเสียสละ  
ขาดจิตใจใฝชุมชน  มุงทําทุกอยางเพื่อตนเอง   ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว   นอกจากจะเปนการเรียนการสอนในหองเรียนแลว   

 การทํากิจกรรมและไดปฏิบัติจริงก็เปนวิธีการท่ีสามารถแกปญหาดังกลาวได  นอกจากนั้น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ซึ่งอยูในความ
 รวมมือดูแลของมหาวิทยาลัยก็อยูในสภาพท่ีควรไดรับการปรับปรุง ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนแกท้ังสองฝาย  โครงการราชภัฏอาสาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีสมควรกระทําอยางรีบดวน

 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ไดรับการปรับปรุง ดานสิ่งกอสรางและสาธารณประโยชนอื่นๆ
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในดานวิชาการ  

เชิงปริมาณ
1.  โรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๑๔ ท่ีเขารวมโครงการ

2.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ
3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใช

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 117,900                     



8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

               

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 117,000  

2. 900        

               
                              117,900                                

               

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
9.1    กิจกรรม ปรับปรุงอาคารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๑๔

 แนวทางการดําเนินงาน
1.  วางแผนดําเนินงาน
2.  ปรับปรุงอาคารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๑๔
3.  ประเมินผลโครงการ

80,000    คาวัสดุกอสราง  80,000 บาท
28,000    คาอาหารผูเขารวมกิจกรรม 40คนx7ม้ือx100บาท  28,000 
9,000     คาเชารถตู  3วันx1คันx3000บาท   9000บาท

9.2    กิจกรรม การติดตามผลการนําความรูไปใช
 แนวทางการดําเนินงาน

1.  สุมตัวอยางผูเขารับการอบมรม
2.  ติดตามผลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
3.  สรุปผลการนําความรูไปใช

900        คาใชสอย
คาถายเอกสาร คากระดาษหมึกพิมพ = 900  บาท

(......................................................)
ตําแหนง............................................

ผูเสนอโครงการ

T1_54 (ม.ิย.-ก.ย.54)
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

รายละเอียดคาใชจาย

รายละเอียดคาใชจาย

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม

( บาท) งบแผนดิน
 ปรับปรุงอาคารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 117,000                 117,000                 

แหลงงบประมาณ
เงินรายได

 ในสังกัด กก.ตชด. ๑๔
 การติดตามผลการนําความรูไปใช 900                       900                       

รวม 117,900                     117,900                     

117,900                     

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

ชื่อกิจกรรม T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)

 ปรับปรุงอาคารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 ในสังกัด กก.ตชด. ๑๔
 การติดตามผลการนําความรูไปใช

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได

รวม                                  



แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน พิจารณาแลวเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
เมื่อวันที่........................................................ งบประมาณรายจายตามที่หนวยงานเสนอ

(นางปยวรรณ  คุสินธุ) (ผูชวยศาสตราจารยเชาวลิต  คงแกว)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ รองอธิการบด/ีผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ



1. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น   8,873,500    บาท  

คิดเปนรอยละ  1.93  โดยแบงเปนงบประมาณสําหรับงานวิทยบริการฯ จํานวน 4,515,100  บาท  และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  4,358,400  บาท   
จากแหลงเงินงบประมาณ   (งบแผนดิน)   จํานวน  1,000,000  บาท  และเงินรายได  จํานวน  7,873,500   บาท  เพื่อดําเนินการตามภารกิจประเด็น
ยุทธศาสตร    3    ดาน    ไดแก    การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จํานวน  2,387,500    บาท  การเพิ่มขีดความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน   จํานวน  100,400  บาท   และ  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและภูมิสถาปตย  จํานวน  6,385,600  บาท

โดยการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร  จํานวน  14  โครงการ   แบงเปน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  จํานวน   6   โครงการ  การเพิ่มขีด
ความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน  2  โครงการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและภูมิสถาปตย  
จํานวน  6  โครงการ 

เมื่อสิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) สํานักไดใชจายงบประมาณแลวทั้งสิ้น 5,883,835.08 บาท  คิดเปนรอยละ  89.10

2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จากผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.2553 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ไดดําเนินงานครบถวน

ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาคุณภาพ  ซึ่งทําใหเกิดผลการดําเนินงานเปนไปตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรของ
สํานักฯและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย  แตอยางไรก็ตามจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารสํานักฯ  เม่ือวันที่  8  กันยายน  2553  มีมติ
ใหมีการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตอเนื่องจากโครงการที่ผานมา  โดยเนนการพัฒนาและสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต ทั้งในสวนงานวิทยบริการ  และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษา  ใหมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น  รวมทั้งใหมีการพัฒนางานประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ  โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือและดําเนิน
กิจกรรมตอเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการที่ผานมา เพื่อใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**************************************************************



3. วิสัยทัศน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมุงม่ันบริการดวยความเปนเลิศ  สรรสรางนวัตกรรม  สารสนเทศที่มีคุณภาพ  บริหารจัดการที่ดี

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแหลงเรียนรูชั้นนํา

4. พันธกิจ
1.  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและสงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.  สนับสนุนการสรางและพัฒนาองคความรู โดยเนนการพัฒนาดานวิชาชีพครู การทองเที่ยว อาหารและเทคโนโลยี
3.  บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคม
4.  สืบสาน เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.  พัฒนาการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ยุทธศาสตรหนวยงาน
1. พัฒนานวัตกรรม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลายเพื่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. จัดการองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการและงานวิจัย
3. บริการวิชาการดานเทคโนโลยีและดานการจัดการสารสนเทศแกชุมชนและสังคม
4. สืบสาน เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
5. บริหารจัดการองคกรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพ



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตรท่ี 1 
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนานวัตกรรม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ทันสมัย หลากหลายเพื่อ
1. บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู มีความ การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี     สามารถในการบูรณาการองคความรู n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย     ระดับสากล สูการแกปญหาและพัฒนาสังคม       เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต และนวัตกรรมที่ทันสมัย หลากหลาย เพียงพอ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ของมหาวิทยาลัย ตอการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 3. หลักสูตรทั้งหมดไดคุณภาพตามมาตรฐาน และนักศึกษา
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค     การศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาใน ยุทธศาสตรท่ี 2...............................

    รูปแบบที่หลากหลาย .....................................................
5. แสวงหาองคความรูจากชุมชนเพื่อเปน n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    พื้นฐานของการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

6. ความเชื่อมโยง/สอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    และยุทธศาสตรหนวยงาน

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค ยุทธศาสตรท่ี 1  
และนวัตกรรม ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ        จัดการองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทาง
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 6.1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : วิชาการ  และงานวิจัย
   สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว 1. มีระบบเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
   พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา     แหลงเรียนรูชุมชนกับหนวยงานที่       แหลงรวบรวมองคความรูทางวิชาการและงานวิจัย

    รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการแกอาจารย นักศึกษา และประชาชน
2. มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนอง
    ตอสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาและ
    การแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

   พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

ยุทธศาสตรหนวยงาน

   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยข้ัน

ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใช
ในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

แผนบริหารราชการแผนดิน



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ ยุทธศาสตรท่ี 1
n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.1 ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี       บริการวิชาการดานเทคโนโลยีและดานการจัดการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา สารสนเทศแกชุมชนและสังคม
ทองถิ่น n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :   ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง
คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย 1. สังคมและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 2. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ
ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ     ความตองการของสังคมและบูรณาการ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา     ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 3. อนุรักษ ฟนฟ ูสงเสริม และพัฒนาศิลป
รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู     วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นได ยุทธศาสตรท่ี 2

    อยางยั่งยืน และเผยแพรสูสากล   สืบสาน เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
4. เปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศและ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
    องคความรูดานภูมิปญญาของทองถิ่น n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

       ศูนยขอมูลเพื่อการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรหนวยงาน

n  ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 3.4
 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 

   คานิยมที่ดีงาม

เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ

2. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
   มีบทบาทในการเรียนรูและการขับเคลื่อนการ
   พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   มากขึ้น

แผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายการศึกษา



ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ ยุทธศาสตรท่ี 1
บริหารจัดการท่ีดี บริหารจัดการองคกรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :

1. องคกรมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
    หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. องคกรมีความม่ันคงพึ่งพาตนเองได
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
    ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรท่ี 2...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ยุทธศาสตรท่ี 3...............................
.....................................................
n เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

n ประเด็นนโยบาย (ยอย) ท่ี 8.1
   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบายเร่ือง : 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวย
   ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
   รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนา

แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรหนวยงาน

   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ
   เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถ
   ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนอง
   ความตองการของประชาชน

   ธรรมมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี



5. แผนงานตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหนวยงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 1. ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ 1.ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรม รอยละ 80

   การศึกษา 2. ................................................................... 2.ชองทางการถายทอดความรูและ 2  ชองทาง

3. ................................................................... แลกเปลี่ยนเรียนรู

4. ................................................................... 3.คูมือการประกันคุณภาพและ 50  เลม

5. ................................................................... รายงานการประเมินตนเอง

3. แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะ 1. ...................................................................
   บัณฑิตที่พึงประสงค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

4. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

5. แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 1. รักการอาน 1.จํานวนผูเขาอบรม 500 คน / 2 ครั้ง

2.จํานวนครั้งในการจัดมุมความรู  10  ครั้ง

นิทรรศการ  และเสวนาใหความรู

3.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ  80

2. การพัฒนาคลังความรูดิจิทัล 1.จํานวนฐานขอมูลดิจิทัลพรอมให 1  ฐาน

บริการออนไลน

3. การพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรูที่มีชีวิต 1.จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการปรับปรุง 5  จุด

2.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ  80

4. จัดหาสื่อการเรียนรูเพื่อจัดการศึกษา 1.จํานวนหนังสือที่เพิ่มขึ้น 3,000  เลม

2.จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น 100  รายการ

5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานสํานักวิทยบริการฯ 1.จํานวนวัสดุ  อุปกรณ  และครุภัณฑ 4  รายการ

2.จํานวนระบบและเครื่องมือใน 2  รายการ

การปองกันความเสี่ยง

ยุทธศาสตร/แผนงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
   6.  โครงการพัฒนาเครือขาย 1.จัดซื้อเราเตอร 1  เครื่อง

2.จัดซื้อสวิทซเลเบอร 3 2  เครื่อง

3.จัดซื้อเสาอากาศไวเลส 12   เสา

4.จัดซื้อไวเลส 40  เครื่อง

5.จัดซื้อสวิทซเลเยอร 2 2  เครื่อง

6.ติดตั้งสายใยแกวนําแสง 2  อาคาร

   7.จัดหาโปรแกรมสิทธิบัตร 1.จัดช้ือโปรแกรมไมโครซอรฟ 1 Campus License

2.จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะหสถิติ 2 License

3.จัดซื้อโปรแกรม e-Office 50 Users

   8.บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85

เครือขายอินเทอรเน็ต

6. แผนงานพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัย/คณะ 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาองค
ความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1. ...................................................................
   งานสรางสรรค 2. ...................................................................

3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

2. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมายยุทธศาสตร/แผนงาน
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 1.จํานวนวารสาร  หนังสือ 3,500  เลม

และหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น

2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................

2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 1.บุคลากรไดรับการเขารวมประชุม อยางนอย 1 ครั้ง

   สายสนับสนุน อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน

2.ระดับความพึงพอใจของผูเขา รอยละ  80

อบรม

2. แผนงานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................



แบบ งป. 1/1

หนวย : บาท
รวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

1. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักฯ 184,400            

กิจกรรม 1. จัดอบรมสรางความรู 40,000             40,000        

ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ

กิจกรรม 2. จัดการความรูและแลก 130,000           130,000       

เปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกันคุณภาพ

กิจกรรม 3. จัดทําคูมือการประกัน 14,400             14,400        

คุณภาพและรายงานการประเมินตนเองฯ

2. โครงการ พัฒนาระบบบริหารและจัดการฯ          1,726,500

กิจกรรม 1. บริหารงานทั่วไปของสํานักฯ 1,504,400         1,504,400    

กิจกรรม 2. จัดหาแนวทางปองกัน 222,100           222,100       

ความเสี่ยงตอทรัพยากรของสํานักฯ

กิจกรรม

กิจกรรม

3. โครงการ รักการอาน 96,000           

กิจกรรม 1. อบรมใหความรูฯ 66,000             66,000        

กิจกรรม 2. จัดมุมความรูฯ 30,000             30,000        

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

2,006,900       รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย
เงินรายได

ช่ืองาน / โครงการ



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

4. โครงการ พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยฯ           120,700

กิจกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศนและ 100,000           100,000       

สภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองการเรียนรู               

กิจกรรม 2. ใหความรูและอบรมการ 20,700             20,700        

สืบคนและการเขาถึงสารสนเทศ

กิจกรรม

5. โครงการ การพัฒนาคลังความรูดิจิทัล 50,000           

กิจกรรม 1.การพัฒนาสารสนเทศ 50,000             50,000        

ใหอยูในรูปดิจิทัล               

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

6. โครงการ จัดหาสื่อการเรียนรูฯ             500,000

กิจกรรม 1. จัดหาหนังสือและสื่อ 500,000           500,000       

อิเล็กทรอนิกสทั้งภาษาไทยและตางประเทศ               

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

7. โครงการ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ          1,000,000

กิจกรรม 1. จัดหาวารสารและหนังสือ 1,000,000         1,000,000    

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ               

กิจกรรม 2. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส

( e-book)

กิจกรรม

กิจกรรม

รวม 1,670,700       



รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบแผนดิน
งบรายจาย งบรายจาย

เงินรายได
ช่ืองาน / โครงการ

8. โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มฯ 217,000          

กิจกรรม 1.สนับสนุนใหบุคลากรไดเขา 165,000           165,000       

รวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน               

กิจกรรม 2.จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ 52,000             52,000        

และประสิทธิภาพในการทํางาน

กิจกรรม 3. ..................................

กิจกรรม 4. .................................

9. โครงการพัฒนาเครือขาย 1,966,000         

กิจกรรม 1.  จัดซ้ือเราเตอร 850,000           850,000       

กิจกรรม 2.  จัดซ้ือสวิทซเลเบอร 3 228,000           228,000       

กิจกรรม 3.  จัดซ้ือเสาอากาศไวเลส 138,000           138,000       

กิจกรรม 4.  จัดซ้ือไวเลส 320,000           320,000       

กิจกรรม 5.  จัดซ้ือสวิทซเลเยอร 2 50,000             50,000        

กิจกรรม 6.  ติดตั้งสายใยแกวนําแสง 380,000           380,000       

10. จัดหาโปรแกรมสิทธิบัตร 480,000            

กิจกรรม1.จัดชื้อโปรแกรมไมโครซอรฟ 300,000           300,000       

กิจกรรม2.จัดซ้ือโปรแกรมวิเคราะหสถิติ 100,000           100,000       

กิจกรรม3.จัดซ้ือโปรแกรม e-Office 80,000             80,000        

11. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 545,900          

กิจกรรม1.ความพึงพอใจของผูใชบริการ 545,900           545,900       

เครือขายอินเทอรเน็ต

รวม 3,208,900       6,886,500         6,886,500    

รวมท้ังสิ้น 6,886,500       



แบบ งป. 1/2

หนวย : บาท

งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

1. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาสํานักฯ
กิจกรรม 1. จัดอบรมสรางความรู 40,000        20,000        20,000        20,000        20,000                      

ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ                                           
กิจกรรม 2. จัดการความรูและแลก 130,000      110,000      110,000      20,000        20,000                      

เปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกันคุณภาพ               
กิจกรรม 3. จัดทําคูมือการประกัน 14,400        10,000        10,000        4,400          4,400                        

คุณภาพและรายงานการประเมินตนเองฯ               
2.
กิจกรรม 1. บริหารงานทั่วไปของสํานักฯ 1,574,400    752,200      752,200      451,320      451,320      300,880      300,880      
กิจกรรม 2. จัดหาแนวทางปองกัน 142,100      111,050      111,050      66,630        66,630        44,420        44,420        

ความเสี่ยงตอทรัพยากรของสํานักฯ                                                         
3. โครงการ รักการอาน
กิจกรรม 1. อบรมใหความรูฯ 66,000        33,000        33,000                      33,000        33,000        
กิจกรรม 2. จัดมุมความรูฯ 30,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        
กิจกรรม 3. ..................................                                           

                                          
                                          

1,996,900     1,046,250     572,350        388,300        

สรุปงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

รวม

โครงการ พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานสํานักฯ



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

4.
กิจกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศนและ 100,000      50,000        50,000        30,000        30,000        20,000        20,000        

สภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองการเรียนรู                                           
กิจกรรม 2. ใหความรูและอบรมการ 20,700        10,700        10,700                      10,000        10,000        

สืบคนและการเขาถึงสารสนเทศ               
                                          

              
5. โครงการ การพัฒนาคลังความรูดิจิทัล

กิจกรรม 1.การพัฒนาสารสนเทศ 50,000        20,000        20,000        20,000        20,000        10,000        10,000        
ใหอยูในรูปดิจิทัล                                           

กิจกรรม 2. ..................................                             
กิจกรรม 3. ..................................
กิจกรรม 4. .................................                                                         

6.
กิจกรรม 1. จัดหาหนังสือและสื่อ 500,000      200,000      200,000      200,000      100,000      100,000      

อิเล็กทรอนิกสทั้งภาษาไทยและตางประเทศ                             
กิจกรรม 2. ..................................                             
กิจกรรม 3. ..................................                             
กิจกรรม 4. .................................                             

7.
กิจกรรม 1. จัดหาวารสารและหนังสือ 1,000,000    500,000      500,000      300,000      300,000      200,000      200,000      

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ                                           
กิจกรรม 2. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส                                                         

( e-book)               
1,670,700     580,700        550,000        340,000        รวม

โครงการ พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรูท่ีมีชีวิต

โครงการ จัดหาส่ือการเรียนรูเพ่ือการศึกษา

โครงการ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู



งบประมาณ
งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม งบแผนดิน เงินรายได รวม

T 2_53 (ต.ค.53-ม.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)ชื่องาน / โครงการ T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54)
แผนการใชจายงบประมาณ

8. โครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
กิจกรรม 1.สนับสนุนใหบุคลากรไดเขา 165,000      55,000        55,000        55,000        55,000        55,000        55,000        

รวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน                                           
กิจกรรม 2.จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ 52,000        52,000        52,000                      

และประสิทธิภาพในการทํางาน
กิจกรรม 3. ..................................
กิจกรรม 4. .................................                                           

9. โครงการพัฒนาเครือขาย
กิจกรรม 1.  จัดซื้อเราเตอร 850,000      850,000      850,000      
กิจกรรม 2.  จัดซื้อสวิทซเลเบอร 3 228,000      228,000      228,000      
กิจกรรม 3.  จัดซื้อเสาอากาศไวเลส 138,000      138,000      138,000      
กิจกรรม 4.  จัดซื้อไวเลส 320,000      320,000      320,000      
กิจกรรม 5.  จัดซื้อสวิทซเลเยอร 2 50,000        50,000        50,000        
กิจกรรม 6.  ติดตั้งสายใยแกวนําแสง 380,000      380,000      380,000      

10. จัดหาโปรแกรมสิทธิบัตร
กิจกรรม1.จัดชื้อโปรแกรมไมโครซอรฟ 300,000      300,000      300,000      
กิจกรรม2.จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะหสถิติ 100,000      100,000      100,000      
กิจกรรม3.จัดซื้อโปรแกรม e-Office 80,000        80,000        80,000        

11. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม1.ความพึงพอใจของผูใชบริการ 545,900      205,000      205,000      127,500      127,500      213,400      213,400      
เครือขายอินเทอรเน็ต

รวม 3,208,900     1,908,000     1,032,500     268,400        
รวมทั้งส้ิน 6,876,500     3,534,950     2,154,850     996,700        



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสํานักฯ  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน  3  กิจกรรม 3111011201 184,400

2. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานสํานักฯ  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนครุภัณฑ  4  รายการ 1111011502 1,726,500

3. สงเสริมการรักการอาน  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา ความพึงพอใจ 80% ของผูใชบริการ 1111021503 96,000

4. พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรูที่มีชีวิต  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา ความพึงพอใจ 80% ของผูใชบริการ 1111021504 120,700

5. พัฒนาคลังความรูดิจิทัล  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา ฐานขอมูล  จํานวน  1  ฐาน 1111021505 50,000

6. จัดหาสื่อการเรียนรูเพื่อการศึกษา  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา หนังสือ  3,000 เลม สื่อ  100  รายการ 1111021506 500,000

7. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา วารสาร หนังสือ เพิ่ม  3,500  เลม 2111014107 1,000,000

8. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา ความพึงพอใจ 80% ของผูใชบริการ 1111014208 217,000

รวม 1,000,000 2,894,600

รหัสงาน/โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

งบประมาณ
ชื่องาน/โครงการ

รหัสโครงการ  10  หลัก
แผนงบประมาณ ผลผลิต



งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
งบประมาณ

ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ  10  หลัก

แผนงบประมาณ ผลผลิต

1. พัฒนาเครือขายเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นฐานดานIT  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระบบเครือขายครอบคลุมทุกอาคาร 1111031501 1,966,000

2. สงเสริมใหมีการใชโปรแกรมสิทธิบัตร  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา โปรแกรมสิทธิบัตรครอบคลุมทุกหนวย 1111031502 480,000

3. พัฒนาคุณภาพการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา ความพึงพอใจ 90% ของผูใชบริการ 1111031503 545,900

รวม 2,991,900



1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
R ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
£ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
£ ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
£ ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ.
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ.

4. วัตถุประสงค

รหัสโครงการ 3111011201
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ

แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอที ่  7.1
ขอที่  2.5, 9.1
ขอที่   6

3.  หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการใหแกบุคคลภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ันการดําเนินการตามภารกิจของสํานักฯ จึงตองดําเนินงานอยาง
มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริการและการบริหารงาน ซ่ึงโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหบุคลากร
ในองคกรมีความรูความเขาใจและเกิดการจัดการความรูโดยใชงานประกันคุณภาพเปนเคร่ืองมือ เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานักฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ
2. เพื่อสรางกระบวนการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรภายในสํานักฯ
3. เพื่อจัดทําคูมือการประกันคุณภาพรายงานการประเมินตนเองรองรับการตรวจประเมินภายใน ระดับสํานักและระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1 กิจกรรม จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ
5.2 กิจกรรม จัดการความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูงานดานการประกันคุณภาพ
5.3 กิจกรรม จัดทําคูมือการประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเองรองรับการตรวจประเมินภายใน



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.
3.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     20,000    

2. 110,000   20,000    
3. 10,000     4,400      

                140,000                   44,400                                     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรม รอยละ 80
2. ชองทางการถายทอดความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู 2 ชองทาง
3. คูมือการประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง 50 เลม

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 184,400           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน 40,000                     40,000                   

คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ
 จัดการความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู 130,000                   130,000                  
 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพและรายงาน 14,400                     14,400                   

การประเมินตนเองรองรับการตรวจประเมินภายใน
รวม 184,400                                                          184,400                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ

 จัดการความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู
 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพและรายงาน

การประเมินตนเองรองรับการตรวจประเมินภายใน

รวม 140,000                       44,400                                                           
184,400                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2. จัดการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระดับกลุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

คาตอบแทน 8,400      

คาใชสอย 11,220     

2.คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 33 คน
เปนเงิน 7,920 บาท

คาวัสดุ 20,380     

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.คาที่พัก 33 คนๆละ 1,000 บาท1วัน เปนเงิน 33,000 บาท
3.คาพาหนะและคานํ้ามันเชื้อเพลิง 60,000 บาท

คาวัสดุ

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

1.คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน
เปนเงิน 8,400 บาท

1.คาอาหารวาง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จํานวน 33 คน 2 วัน
เปนเงิน 3,300 บาท

1.คาเอกสารประกอบการอบรม 33 ชุดๆ ละ100 บาท
เปนเงิน 3,300 บาท
2.คาวัสดุสํานักงาน17,080 บาท

จัดการความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ

1. การถายทอดความรูโดยการจัดเสวนา (KM sharing day) และ สราง Blog ดานการประกันคุณภาพ
2. ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่น

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาใชสอย 106,860                  1.คาเบี้ยเล้ียงจํานวน 33 คนๆละ 210 บาท 2 วัน

เปนเงิน 13,860 บาท

23,140                    1.คาวัสดุสํานักงาน 23,140 บาท



9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.คาจัดทําคูมือประกันคุณภาพและรายงานประเมินตนเอง 
50 เลมๆ ละ 200 บาทเปนเงิน10,000 บาท

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเองรองรับการตรวจประเมินภายใน

1. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเองรองรับการตรวจประเมินภายใน
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาวัสดุ 14,400                    

2.คาวัสดุสํานักงาน 4,400 บาท

ผูเสนอโครงการ

(....นางสาวภาวิณี อรุณรัตน.......)
ตําแหนง......บรรณารักษ..........................



1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
R ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
£ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
£ ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
£ ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ ........2.5.......
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ 1111011502
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานสํานักวิทยบริการ

3.  หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและเปนแหลงศึกษาคนควา เรียนรู ขาวสารและวิชาการ 

เปนคลังแหงปญญา และสรางโอกาสใหทุกคนไดเขามาใชประโยชนจากแหลงเรียนรูแหงน้ีใหมากที่สุด  การดําเนินงานภายในสํานักฯ 
จึงจําเปนตองมีการจัดระบบการบริหารและจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามมาตรฐาน ตลอดจนจัดระบบควบคุม
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนภายในองคกร  โดยการวางแผนงาน พัฒนา ดําเนินงาน ปรับปรุงระบบการทํางานใหเปนไปอยาง
ตอเน่ือง การจัดทําโครงการในคร้ังน้ีจึงเปนโครงการที่จะทําใหสํานักฯ สามารถทํางานไดบรรลุตามยุทธศาตรของมหาวิทยาลัยและ
เปนองคกรแหงการเรียนรู

2. เพื่อหาแนวทางปองกันความเสี่ยงที่มีตอทรัพยากรของสํานักฯ

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1 กิจกรรม ดําเนินการบริหารงานทั่วไปของสํานักฯ

      5.2 กิจกรรม จัดหาแนวทางปองกันความเสี่ยงตอทรัพยากรของสํานักฯ



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 752,200   451,320  300,880  
2. 111,050   66,630    44,420    

                863,250                   517,950                   345,300   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1.  จํานวนวัสดุ  อุปกรณ  และครุภัณฑ 4  รายการ
2.  จํานวนระบบและเคร่ืองมือในการปองกันความเสี่ยง 2  รายการ

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 1,726,500        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ดําเนินการบริหารงานทั่วไปของสํานักฯ 1,504,400                 1,504,400               

   2.  จัดหาแนวทางปองกันความเสี่ยงตอทรัพยากร
ของสํานักฯ 222,100                   222,100                  

รวม 1,726,500                                                       1,726,500                   

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ดําเนินการบริหารงานทั่วไปของสํานักฯ
 จัดหาแนวทางปองกันความเสี่ยงตอทรัพยากรของ

สํานักฯ

รวม 863,250                       517,950                      345,300                      
1,726,500                                                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 1.คาบํารุงรักษา VTLS  12  เดือนๆ ละ 20,000 บาท
เปนเงิน 240,000 บาท
2.คาบํารุงรักษาลิฟต  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท 
เปนเงิน 42,000 บาท

คาวัสดุ

งบลงทุน
คาครุภัณฑ 1.เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 2 ตัวๆ ละ 25,000 บาท 

เปนเงิน 50,000 บาท
2.จอ LCD TV ขนาด 32 น้ิว 2 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท
เปนเงิน 50,000 บาท
3.ทีวี ขนาด 42 น้ิว 1 เคร่ือง 30,000 บาท
4.เคร่ืองดูดฝุน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท 
เปนเงิน 10,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการบริหารงานทั่วไปของสํานักฯ

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
2. บริหารจัดการงานทั่วไปของสํานักฯ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินงาน

682,000                  

3.คาบํารุงรักษาแอร  150  เคร่ืองๆ  ละ 2,000  บาท 
เปนเงิน 300,000 บาท
4.คาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร server 5 เคร่ือง ๆ ละ
20,000 บาท  เปนเงิน 100,000 บาท

682,400                  1.วัสดุคอมพิวเตอร  เปนเงิน 319,000 บาท 
2.วัสดุสํานักงาน 363,400 บาท

140,000                  



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

 1.คาระบบซอฟแวร Antivirus 1 ชุดๆ ละ 700 บาท 

คาวัสดุ 142,100   1.คาจางปองกันสัตวปก(นก)2 คร้ัง ๆ ละ 71,050 บาท

9.3    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

จัดหาแนวทางปองกันความเสี่ยงตอสํานักฯ

1. ระบบซอฟตแวร Antivirus 1 ชุด 
2. การปองกันสัตวปก (นก)

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาใชสอย 80,000                    
106 เคร่ือง เปนเงิน 80,000 บาท

 เปนเงิน 142,100 บาท

................................................................................................................................................

1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ผูเสนอโครงการ

(......นางนงลักษณ พหุพันธ.......)
ตําแหนง........บรรณารักษ.....................



1. ชื่องาน/โครงการ สงเสริมการรักการอาน
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ∕   ) ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
(     ) ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
(     ) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
(     ) ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน พัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ .....2.5.................
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

รัฐบาลกําหนดใหป ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เปนทศวรรษแหงการอานของประเทศ และเห็นชอบใหการอานเปนวาระแหงชาติเพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต กําหนดใหวันที่ ๒ เมษายน ของทุกป ซ่ึงเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเปนวันรักการอาน เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีความสามารถในดานการอาน โดยรณรงคการอานเขียนภาษาไทย
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สรางทัศนคติคนไทยใหเห็นคุณคาและประโยชนของการอานหนังสือ
       จากเหตุผลดังกลาวสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการรักการอานขึ้นเพื่อสรางนิสัยรักการอานและพัฒนา
ทักษะการอานใหกับนักเรียน นักศึกษา คร ูอาจารยและประชาชนที่สนใจ อันจะเปนประโยชนตอการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต 

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอานและพัฒนาทักษะการอานใหแก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูใหแกสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน

5.1 กิจกรรม  จัดอบรมใหความรูเพื่อสรางนิสัยรักการอาน
5.2 กิจกรรม จัดมุมความรู นิทรรศการและเสวนาใหความรู
5.3 กิจกรรม...........................................................................................................................................................
5.4 กิจกรรม............................................................................................................................................................
5.5 กิจกรรม...........................................................................................................................................................

รหัสโครงการ 1111021503
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 33,000     33,000    
2. 10,000     10,000    10,000    
3.
4.
5.

                43,000                     10,000                     43,000     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
จํานวนผูเขาอบรม 500 คน/2คร้ัง
จํานวนคร้ังในการจัดมุมความรู นิทรรศการ และเสวนาใหความรู 10 คร้ัง
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 96,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดอบรมใหความรูเพื่อสรางนิสัยรักการอาน 66,000                     66,000                   
 จัดมุมความรู นิทรรศการและเสวนาใหความรู 30,000                     30,000                   

รวม 96,000                                                            96,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดอบรมใหความรูเพื่อสรางนิสัยรักการอาน
 จัดมุมความรู นิทรรศการและเสวนาใหความรู

รวม 43,000                         10,000                        43,000                        
96,000                                                                                                     



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

งบดําเนินการ

เปนเงิน 24,000 บาท

คาใชสอย 31,000     1.คาอาหารวาง 500 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 
   เปนเงิน 25,000 บาท
2.คาเชาพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง 6,000 บาท

2.คาของที่ระลึก 2 ชิ้นๆละ 500 บาท เปนเงิน 1,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ 30,000     1.คาวัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดอบรมใหความรูเพื่อสรางนิสัยรักการอาน

1.จัดอบรมใหความรูเพื่อสรางนิสัยรักการอานใหแก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และประชาชนทั่วไป..........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

คาตอบแทน 24,000                    1.คาตอบแทนวิทยากร 2 คน(เหมาจาย 12,000 ตอคน)

คาวัสดุ 11,000                    1.คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท

จัดมุมความรู นิทรรศการและเสวนาใหความรู

1.จัดมุมความรู นิทรรศการ และเสวนาใหความรู.........................................................................................................................
 2..............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

ตําแหนง.....บรรณารักษ..........................
ผูเสนอโครงการ

2.คาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ 10,000 บาท

(..นางอัจฉราพร เล้ียงอยู..)



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยการเรียนรูที่มีชีวิต
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
R ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
£ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
£ ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
£ ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่    - 

หองสมุดเปนแหลงคนควาหาความรู ขอมูล และใหบริการสารนิเทศตาง ๆ และมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
 การศึกษาคนควาวิจัยแกนักศึกษา คณาจารยและ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงตองมีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย
และจัดบริการหรือกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการพึงพอใจ และตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง และการเปนหองสมุดที่มีชีวิต 
ดังน้ันจึงเห็นวาควรมีการจัดบริการแบบเชิงรุก จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม  ปรับปรุงภูมิทัศน  บริการขอมูลขาวสาร
ผานสื่อวิทยุและเว็บไซต ซ่ึงเปนการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู มีความสะดวก รวดเร็ว และกอใหเกิดแรงจูงใจในการเขาใช
บริการสารสนเทศ ซ่ึงยังผลไปยังคุณภาพ ประสิทธิภาพในการเรียนรูอีกดวย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
2. เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกและเขาถึงบริการหรือรับขาวสารจากหองสมุด
3. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะการสืบคนสารสนเทศของคณาจารยและนักศึกษา

5.1 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองการเรียนรู
5.2 กิจกรรม ใหความรูและจัดอบรมการสืบคนและการเขาถึงสารสนเทศ

รหัสโครงการ 1111021504
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 



6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 100,000   

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 50,000     30,000    20,000    

2. 10,700     10,000    

                60,700                     30,000                     30,000     

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนพื้นท่ีท่ีไดรับการปรับปรุง 5 จุด
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 120,700           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนอง 100,000                  
 การเรียนรู

 ใหความรูและจัดอบรมการสืบคนและการเขาถึง 20,700                     20,700                   
 สารสนเทศ

รวม 120,700                                                          120,700                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนอง
 การเรียนรู
 ใหความรูและจัดอบรมการสืบคนและการเขาถึง
 สารสนเทศ

รวม 60,700                         30,000                        30,000                        
120,700                                                                                                   



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย 100,000   1.คาจางปรับปรุงสถานที ่สภาพแวดลอม 
เปนเงิน 100,000 บาท

9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

เปนเงิน 3,600 บาท

คาใชสอย 8,500      1.คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท จํานวน 50 คน
เปนเงิน 6,000 บาท
2.คาอาหารวาง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จํานวน 50 คน
เปนเงิน 2,500 บาท

คาวัสดุ 8,600      

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมเพื่อตอบสนองการเรียนรู

1. จัดภูมิทัศนและสภาพแวดลอมทั้งภายในและนอกสํานักวิทยบริการฯ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

ใหความรูและจัดอบรมการสืบคนและการเขาถึงสารสนเทศ

1. อบรมเทคนิคการสืบคนสารนิเทศ
2. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาตอบแทน 3,600                     1.คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

1.คาวัสดุสํานักงาน 8,600 บาท

ตําแหนง.......บรรณารักษ...........................
ผูเสนอโครงการ

(....นายสวัสดิ์  อุราฤทธิ์..........)



1. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาคลังความรูดิจิทัล
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
R ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
£ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
£ ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
£ ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่    -
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่   2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่    - 

สํานักวิทยบริการฯเปนแหลงคนควาหาความรู ขอมูล และใหบริการสารนิเทศตาง ๆ และมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
 การศึกษาคนควาวิจัยแกนักศึกษา คณาจารยและ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงตองมีการรวบรวม จัดเก็นสารสนเทศ ภูมิปญญาที่มีคุณคาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและทองถ่ินของจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล สารสนเทศ และองคความรูดานภูมิปญญาของมหาวิทยาลัย และทองถ่ิน
ดังน้ัน สํานักวิทยบริการฯ จึงจัดใหมีโครงการดังกลาวข้ึน เพื่อใหเกิดระบบการจัดการองคความรูที่มีประโยชนตอการศึกษาคนควาของ
นักศึกษา คณาจารย และชุมชน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อรวบรวมและจัดทําองคความรูของมหาวิทยาลัย ขอมูลทองถ่ินใหอยูในรูปแบบดิจิทัลตามหลักมาตรฐาน
2. เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกและเขาถึงสารสนเทศจากหองสมุด

5.1 กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัล

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

รหัสโครงการ 1111021505
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนฐานขอมูลดิจิทัลพรอมใหบริการออนไลน 1 ฐาน



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1. 50,000     50,000    

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 20,000     20,000    10,000    

                20,000                     20,000                     10,000     

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 50,000             

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัล

รวม 50,000                                                            50,000                        

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัล

รวม 20,000                         20,000                        10,000                        
50,000                                                                                                     



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

2.  จัดทําแผนการพัฒนาการทําฐานขอมูลดิจิทัล จากขอมูลที่เปนสิ่งพิมพหรือดิจิทัลไฟล ใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส

คาใชสอย 40,000     1.คาจางในการจัดทําขอมูลใหอยูในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัล

1. สํารวจขอมูลตางๆ ที่เปนองคความรูของมหาวิทยาลัย และขอมูลทองถ่ินที่มีอยูแลว

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

(....นายทวี  นวมน่ิม...................)
ตําแหนง.....บรรณารักษ..............................

ผูเสนอโครงการ

 40,000 บาท

คาวัสดุ 10,000                    1.คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท



1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
R ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
£ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
£ ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
£ ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
2. เพื่อใหบริการสารนิเทศที่มีคุณภาพ และเพียงพอตรงกับความตองการของผูใชบริการ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ แกนักศึกษาและคณาจารย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

รหัสโครงการ 1111021506
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดหาสื่อการเรียนรูเพื่อการศึกษา

3.  หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคลังแหงปญญา เปนแหลงใหความรู เปนแหลงรวมสรรพวิทยาการที่ประกอบ

ไปดวยสื่อสารนิเทศที่หลากหลายรูปแบบ จึงมีโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตัวเลมและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกใหกับคณาจารย นักศึกษา บุคลากรตลอดจนประชาชนไดศึกษาคนควาหาความรู 
ขอมูล ขาวสารและวิชาการตามความตองการ

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1 จัดหาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนหนังสือท่ีเพิ่มขึ้น 700 เลม
2. จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มขึ้น 100 รายการ



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 200,000   200,000  100,000  

                200,000                   200,000                   100,000   

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ
จํานวน  800  เลม/รายการ  ราคาเลม/รายการละ 625  

.......................................................

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 500,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดหาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 500,000                   500,000                  
 และสื่ออิเล็กทรอนิกส

รวม 500,000                                                          500,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
 และสื่ออิเล็กทรอนิกส

รวม 200,000                       200,000                      100,000                      
500,000                                                                                                   

 บาท  เปนเงิน  500,000  บาท

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
จัดหาหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส

1. จัดซ้ือหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย

( นางมะปรางค  ธูปหอม )
ตําแหนง บรรณารักษ
ผูเสนอโครงการ

งบดําเนินการ
500,000                  1.คาวัสดุ  ตําราภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ  CD



1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
R ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
£ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
£ ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
£ ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน แผนงานพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขอที่ ......................
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ. ขอที่ 2.5
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. ขอที่ ......................

สํานักวิทยบริการเปนแหลงรวมสรรพวิทยาการ  เปนแหลงศึกษาคนควาขอมูล ขาวสารและวิชาการ เปนคลังแหงปญญา
เพื่อความเปนเลิศทางดานการศึกษา คนควาและเพื่อการเรียนรูในยุคปจจุบัน มีการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูทุกสถานที่ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การเรียนรูตลอดชีวิต เปนพื้นฐานแหงการเรียนรูที่ย่ังยืน และมีความสัมพันธตอภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา คณาจารย บุคลากรและประชาชนทั่วไป

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
2. เพื่อใหบริการสารนิเทศที่มีคุณภาพ และเพียงพอตรงกับความตองการของผูใชบริการ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ แกนักศึกษาและคณาจารย

5.1 จัดหาวารสารและหนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

รหัสโครงการ 2111014107
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

3.  หลักการและเหตุผล

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
1. จํานวนวารสาร หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มขึ้น 2,500 เลม



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 500,000   300,000  200,000  

500,000                   300,000                   200,000                   

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 1,000,000        

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 จัดหาวารสารและหนังสือ ทั้งภาษาไทยและ 1,000,000                 1,000,000               
 ภาษาตางประเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

รวม 1,000,000                    1,000,000                                                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 จัดหาวารสารและหนังสือ ทั้งภาษาไทยและ
 ภาษาตางประเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

รวม 500,000                       300,000                      200,000                      
1,000,000                                                                                                



9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาวัสดุ
ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  สื่ออิเล็กทรอนิกส (e-book)
หนังสือพิมพ  จํานวน 2,500  เลม / รายการ
เลม/รายการละ  400  บาทเปนเงิน  1,000,000  บาท

.......................................................

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
การจัดหาวารสารและหนังสื่อ

1. จัดซ้ือวารสารและหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

1,000,000               1.คาวัสดุ  ตําราภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  วารสาร

ผูเสนอโครงการ

( นางมะปรางค  ธูปหอม )
ตําแหนง บรรณารักษ



1. ชื่องาน/โครงการ 
2. ความสอดคลองกับ

2.1 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
£ ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
£ ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ
£ ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน
R ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 แผนงาน 
2.3 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
2.4 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สกอ.
2.5 ดําเนินงานตามภารกิจที่สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ.

4. วัตถุประสงค

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายการดําเนินงาน

รหัสโครงการ 1111014208
แบบ งป.2

รายละเอียดงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (สํานักวิทยบริการฯ)

พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ขอที่   -
ขอที่  2.5
ขอที่   

3.  หลักการและเหตุผล
การบริหารงานขององคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพน้ัน บุคลากรเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญและตองพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถ

รองรับตอการเปล่ียนแปลงของการบริหารองคกรอยูตลอดเวลา ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรน้ันตองพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ และ
และสมรรถนะดานตางๆ ใหมีศักยภาพและสอดคลองกับการเจริญเติบโตขององคกร ดังน้ัน สํานักฯ จึงเห็นความสําคัญตอการ
พัฒนาบุคลากร และเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการประชุม ผึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง เปดโลกทัศน
และสามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง และองคกรตอไป

1. เพื่อใหบุคลากรไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร

5. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
5.1 ใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวมประฃุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
5.2 จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
บุคลากรไดรับการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอย 1 คร้ัง
ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรม รอยละ 80



 บาท

8.  งบประมาณและแผนการใชจาย  
8.1  แหลงงบประมาณ

1.

2.

8.2 แผนการใชจายงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได งบแผนดิน เงินรายได
1. 55,000     55,000    55,000    

2. 52,000     

                107,000                   55,000                     55,000     

9.1    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

คาใชสอย

7.  วงเงินท้ังสิ้นของงาน/โครงการ 217,000           

ชื่อกิจกรรม
งบประมาณรวม แหลงงบประมาณ

( บาท) งบแผนดิน เงินรายได
 ใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวมประฃุม อบรม สัมมนา 165,000                   165,000                  

 จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการ 52,000                     52,000                   

 ทํางาน

รวม 217,000                                                          217,000                      

ชื่อกิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ  (บาท)

T 2_53(ต.ค.53-ม.ค.54) T3_53 (ก.พ.-พ.ค.54) T1_54 (มิ.ย.-ก.ย.54)

 ใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวมประฃุม อบรม สัมมนา 

 จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

รวม 107,000                       55,000                        55,000                        
217,000                                                                                                   

9.  รายละเอียดการดําเนินงาน
ใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวมประฃุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

1. สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมประฃุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อยางนอย 1 คร้ัง

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
งบดําเนินการ

165,000                  1.คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 33 คนๆละ 5,000 
บาท  เปนเงิน 165,000 บาท



9.2    กิจกรรม
 แนวทางการดําเนินงาน

1.คาวิทยากร 2 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 2 วัน 

คาใชสอย 1.คาอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 100 บาท จํานวน 33 คน

2.คาอาหารวาง 4 มื้อๆ ละ 25 บาท จํานวน 33 คน
เปนเงิน 3,300 บาท

คาวัสดุ

จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางาน

1. จัดอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการทํางาน

งบรายจาย งบแผนดิน เงินรายได รายละเอียดคาใชจาย
คาตอบแทน 33,600                    

เปนเงิน 33,600 บาท

9,900                     
เปนเงิน 6,600 บาท

8,500                     1.คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 8,500 บาท

(...นางนงลักษณ   พหุพันธ.....)
ตําแหนง.....รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักฯ...........

ผูเสนอโครงการ



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครภุัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(.............................................)
ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินท่ีเสนอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รวมเปนเงินทั้งส้ิน



แบบ งป.2/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) งบแผนดิน       งบเงินรายได       งบกองทุน       งบอ่ืนๆ หนวย : บาท

จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

1 จัดซื้อโทรทัศน 2 เครื่อง 26,000           52,000            คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ เพ่ือใหบริการนักศึกษา  คณาจารย
1.LCD TV หนาจอขนาด 32 นิ้ว
2.หนาจอความละเอียดระดับ Full HD 
ภาพคมชัดทุกการเคลื่อนไหว
3.สุดยอดเทคโนโลยีหนาจอ IPS Alphaใหภาพชัด
ทุกมุมมอง พรอมประหยัดไฟ
4.Viera Image Viewer : ชองตอ SD Card 
ดูภาพถายไดทันใจ

5.Real Contrast และ Intelligent Scene Controller 
ภาพมีมิติ สมจริง

รายละเอียดคําขอต้ังครุภัณฑท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ครภุัณฑที่มิใชเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพคอมพิวเตอร)

ลําดับที่ รายการ

ภาพมีมิติ สมจริง
2 จัดซื้อโทรทัศน 1 เครื่อง 30,000           30,000            คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ เพ่ือใหบริการนักศึกษา  คณาจารย

1.Plasma TV หนาจอขนาด 42 นิ้ว
2.คุณภาพเสียงทรงพลังลําโพงทิศทางดานหนา
3.600Hz Sub-field Drive ใหภาพเคลื่อนไหว
คมชัด
4.Contrast 2,000,000:1 เพื่อภาพที่มีมิต ิชัดลึก 
5.Viera Image Viewer : ชองตอ SD Card G27
ดูภาพถายได
6.หนาจอปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว



จํานวน หนวย ราคา จํานวนเงิน คุณลักษณะ เหตุผลความจําเปน/คําชี้แจง 
หนวย นับ ตอหนวย (ระบุเปนขอ)

ลําดับที่ รายการ

3 จัดซื้อเครื่องดูดฝุน 2 เครื่อง 5,000             10,000            คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ ทดแทนอุปกรณเดิมที่ชํารุด
1.ทอดูดปรับระดับความยาวได
2.แผนกรอง แบบ Micro Filter
3.มีปุมเก็บสายไฟ
4.มีมาตรวัดระบบ Mechanic บอกระดับฝุนในถุง
5.มีปุมปรับกําลังดูด
6.มีอุปกรณหัวดูดสําหรับเบาะเฟอรนิเจอร

4 เครื่องฉายภาพทึบแสง 2 เครื่อง 50,000           100,000          คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ เพ่ือใหบริการนักศึกษา  คณาจารย
1.อุปกรณสรางสัญญาณภาพ 1/3" CCD

2.จํานวน850,000พิกเซล

3.ระบบการซูมภาพแบบ 8X Digital

4.หนวยความจํา 32 MB

5.สามารถเก็บภาพในหนวยความจําได 80 ภาพ

6.DVI พอรทสําหรับสัญญาณดิจิตอล6.DVI พอรทสําหรับสัญญาณดิจิตอล

ผานสาย USB

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 192,000        

ลงช่ือหัวหนาหนวยงาน

(นางปยวรรณ  คุสินธุ)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินท่ีเสนอแลว

(ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ  งามสมบัติ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี







1. / IT 1111031501
2. 

2.1 
(  /  ) 1
(     ) 2
(     ) 3

(     ) 4
2.2 
2.3 . . . ....14..................
2.4 . ....2.5..................
2.5 . ....1..................

Global Network 

4. 
4.1 UNI-NET 1 
4.2 3 ( ) 2 
4.3 8.5 dBi 2.4 G 12 
4.4 ( ) 2 

/ . . 2554

3.  

.2



5.1 ............................................................................................................................................................
5.2 ............................................................................................................................................................3
5.3 ............................................................................................................................................................
5.4 ............................................................................................................................................................
5.5 ............................................................................................................................................................
5.6 ............................................................................................................................................................

5. 



6. 

6.3 

8.  
8.1  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.2 

1. 850,000   
2. 228,000   
3. 138,000   
4. 190,000   190,000  
5.
6.

                 1,406,000                  190,000                                  

 2 6.4 

6.1 
6.2 3

 1 
 2 

3

3

228,000                 
138,000                 
380,000                 

228,000                   
138,000                   
380,000                   

( )

1,596,000                  

1,406,000                     190,000                                                        
1,596,000                                                                                                

7.  / 1,596,000        

850,000                 850,000                   

                                   

( )
T1_54 ( . .- . .54)T 2_53( . .53- . .54)

1,596,000                     

                            
                            

T3_53 ( . .- . .54)

 12 



9.1    

1. 1 
2. 850,000 

9.2    

1. 2 
2. 114,000 

9.3    

1. 12 
2. 11,500 

2..... .......................................................................................................................................................
3..... ......................................................................................................................................................

3

1..... .......................................................................................................................................................
2..... .......................................................................................................................................................
3..... ......................................................................................................................................................

4.
3. 2 x 114,000 = 228,000 

228,000                  

1..... .......................................................................................................................................................
2..... .......................................................................................................................................................
3..... ......................................................................................................................................................

3. 12 x 11,500 = 138,000 

138,000                  

4. 

4. 
3. 1 x 850,000 = 850,000 

850,000                  

1..... .......................................................................................................................................................

9.  



9.4    

1. 2 

3. 190,000 x 2 = 380,000 

9.5    

9.6    

1..... .......................................................................................................................................................

2. 190,000 

-                        

4. 

380,000                  

(.............. ................)
.......... ............

-                                                                                                                                      

2..... .......................................................................................................................................................
3..... ......................................................................................................................................................

-                        

-                                                                                                                                      



1. / 1111031502
2. 

2.1 
(  /  ) 1
(     ) 2
(     ) 3

(     ) 4
2.2 
2.3 . . . ....14..................
2.4 . ....2.5..................
2.5 . ....1..................

Microsoft SPSS e-Office 

4. 
4.1 Microsoft Campus license
4.2 2 License
4.3 e-Office 50 

5.1 ............................................................................................................................................................
5.2 ............................................................................................................................................................
5.3 ............................................................................................................................................................e-Office

.2

/ . . 2554

3.  

5. 



6. 

6.3 e-Office

8.  
8.1  

1.
2.
3.

8.2 

1. 300,000  
2. 100,000  
3. 80,000    

                                                   480,000                                         

100,000                       
300,000                       

T3_53 ( . .- . .54)

 50 Users

                                   

( )

300,000                   
( )

7.  / 480,000           

80,000                         

480,000                            

                                     480,000                                                               
480,000                                                                                                          

T1_54 ( . .- . .54)

480,000                        

e-Office

T 2_53( . .53- . .54)

100,000                   
80,000                     e-Office

6.1 
6.2 

1 Campus License
 2 License



9.1    

 1. 

 4. 

 6. License Exchange Server 
 7. License 

 8. 

 9. 1 Campus License  License 300,000 
10. 300,000 x 1 = 300,000 

9.2    

 3. 2 License
 4. License 50,000 
 5. 50,000 x 2 = 100,000 

3..... ......................................................................................................................................................

9. 1 Campus License 

 2. 

1..... .......................................................................................................................................................

9.  

1..... .......................................................................................................................................................
2..... .......................................................................................................................................................

300,000                  

3..... ......................................................................................................................................................

 2. 

 3. 

1 
 5. 

 1. SPSS

2..... .......................................................................................................................................................

100,000                  

   



9.3    

13. 1 80,000 

 2. 

(.............. ................)
....... .........

2..... .......................................................................................................................................................
3..... ......................................................................................................................................................

1..... .......................................................................................................................................................

 9. 
 10. 
 11. 
 12. /

 7. 
 8. 

14. 80,000 x 1 = 80,000 

 3. /

 5. 
 6. /

 1. / / / 
80,000                    

e-Office



1. / 1111031503
2. 

2.1 
(  /  ) 1
(     ) 2
(     ) 3

(     ) 4
2.2 
2.3 . . . ....14..................
2.4 . ....2.5..................
2.5 . ....1..................

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

5.1 ............................................................................................................................................................
5.2 ............................................................................................................................................................
5.3 ............................................................................................................................................................

/ . . 2554

3.  

.2

5. 



6. 

8.  
8.1  

1.

8.2 

1. 335,000   247,500  333,400      

             

                 335,000                     247,500                 333,400       

                                   

T3_53 ( . .- . .54)
( )

                               
                               

915,900                                                                                                      

915,900                        

915,900                   915,900                    

247,500                      333,400                        335,000                        

T1_54 ( . .- . .54)T 2_53( . .53- . .54)

915,900                        

7.  / 915,900           

( )

6.1 
6.2 MIS

85
85



9.1    

1. 1 (7,500x1=7,500)
2. 2 (12,000x2=24,000)
3. 2 (6,000x2=12,000)
4. A4 50 (100x50=5,000)
5. 10 (100x10=1,000)
6. 10 (80x10=800)
7. 5 (200x5=1,000)
8. AA 50 (50x15=750)
9. AAA 50 (50x15=750)
10. 10 (60x10=600)
11. Max No.10 30 (10x30=300)
12.Max NO.3 50 (16x50=800)
13. 10 (30x10=300)
14. 10 (100x10=1,000)
15. UBC 12 (1,600x12=19,200)

70,000     
1. CAT5e IN DOOR 4 (4,000x4=8,000)
2. 4 20 (160x20=3,200)
3. DVD 10 (700x10=7,000)
4. CD 10 (400x10)=4,000)
5. 200 (50x200=10,000)
6. (2x5,000=11,000)
7. RJ 45 Modular 30 (50x30=1,500)
8. RJ 45 Plug 300 (15x300=4,500)
9. Optical Mouse 4 (250x4=1,000)
10. Batery 12V 17 Ah 8 (1,800x8=14,400)
11. Batery 12V 7.8Ah 2 (900x2=1,800)
12. Auto Voltage Regulator 2 (1,800x2=3,600)

75,000                    

3...........................................................................................................................................................

9.  

2............................................................................................................................................................
1..... .......................................................................................................................................................



72,000     ( )
1. 12 
2. 6,000 
3. 6,000 x 12 = 72,000 

1. 
2. 33,900 
3. 33,900 x 1 = 33,900 

75,000     
1. 15 
2. 5,000 
3. 5,000x15=75,000 

10,000     ( )
1. 20 
2. 500 
3. 500x20=10,000 

2. 1 98,000 
3. 98,000x1=98,000 

122,000   ( )
1. 
2. 1 122,000 
3. 122,000x1=122,000 

360,000   ( MIS)
1. MIS 
2. 12 30,000 
3. 30,000x12=360,000 

( )

( )98,000                    

( License )33,900                    

1. 

(.............. ................)
....... .........







































สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

86



สร
ุปง

บป
ระ
มา

ณ
รา
ยจ

าย
 ป
ระ
จํา

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 พ

.ศ
. 2

55
4

1. 
สร

ุปง
บป

ระ
มา

ณ
รา
ยจ

าย
 จ
ําแ

นก
ตา

มย
ุทธ

ศา
สต

รแ
ละ

แผ
นง

าน
ปร

ะเ
ภท

งบ
ปร

ะม
าณ

งบ
แผ

นดิ
น

เง
ินร

าย
ได


รว

ม
รอ

ยล
ะ

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
1 ก

าร
ผลิ

ตบ
ัณ
ฑิต

แล
ะพ

ัฒ
นา

กา
รจั

ดก
าร
ศึก

ษา
2,4

20
,70

0
    

    
    

  
44

,26
7,8

00
    

    
   

46
,68

8,5
00

    
    

   
55

.00
    

    
  

1. 
จัด

กา
รศึ
กษ

าร
ะด
ับอ

ุดม
ศึก

ษา
1,0

20
,70

0
   

   
   

  
21

,38
9,2

90
   

   
   

22
,40

9,9
90

   
   

   
48

.00
   

   
  

2. 
พัฒ

นา
ระ
บบ

กา
รป

ระ
กัน

คุณ
ภา

พก
าร
ศึก

ษา
60

0,0
00

   
   

   
   

 
1,9

04
,10

0
   

   
   

  
2,5

04
,10

0
   

   
   

  
5.3

6
   

   
   

 
3. 
พัฒ

นา
หล

ักส
ูตร
แล

ะคุ
ณ
ลัก

ษณ
ะบั

ณ
ฑิต

ที่พ
ึงป

ระ
สง
ค

64
0,0

00
   

   
   

   
 

10
,28

0,1
10

   
   

   
10

,92
0,1

10
   

   
   

23
.39

   
   

  
4. 
พัฒ

นา
มห

าวิ
ทย

าล
ัยส

ูสา
กล

 
   

   
   

   
   

   
  

2,2
13

,40
0

   
   

   
  

2,2
13

,40
0

   
   

   
  

4.7
4

   
   

   
 

5. 
พัฒ

นา
ศัก

ยภ
าพ

พื้น
ฐา
นเ
พื่อ

กา
รเร

ียน
รู

 
   

   
   

   
   

   
  

6,5
21

,50
0

   
   

   
  

6,5
21

,50
0

   
   

   
  

13
.97

   
   

  
6. 
พัฒ

นา
อัต

ลัก
ษณ

มห
าวิ
ทย

าล
ัย/
คณ

ะ
16

0,0
00

   
   

   
   

 
1,9

59
,40

0
   

   
   

  
2,1

19
,40

0
   

   
   

  
4.5

4
   

   
   

 
ยุท

ธศ
าส

ตร
ที่ 

2 ก
าร
วิจั

ยแ
ละ

พัฒ
นา

อง
คค

วา
ม ร

ูเพ
ื่อเ
พิ่ม

คว
าม

เข
มแ

ข็ง
ทา

งว
ิชา

กา
ร

1,3
35

,50
0

    
    

    
  

7,1
55

,80
0

    
    

    
  

8,4
91

,30
0

    
    

    
  

10
.00

    
    

  

1. 
พัฒ

นา
คุณ

ภา
พง

าน
วิจ
ัยแ

ละ
งา
นส

รา
งส
รร
ค

1,3
35

,50
0

   
   

   
  

6,2
16

,12
0

   
   

   
  

7,5
51

,62
0

   
   

   
  

88
.93

   
   

  
2. 
เผ
ยแ

พร
ผล

งา
นว

ิจัย
แล

ะง
าน

สร
าง
สร
รค


 
   

   
   

   
   

   
  

93
9,6

80
   

   
   

   
 

93
9,6

80
   

   
   

   
 

11
.07

   
   

  
ยุท

ธศ
าส

ตร
ที่ 

3 ก
าร
สร

าง
คว

าม
เข
มแ

ข็ง
ขอ

งช
ุมช

นแ
ละ

สัง
คม

 ถ
าย

ทอ
ดเ
ทค

โน
โล
ยี 

 
7,9

20
,00

0
    

    
    

  
56

8,7
00

    
    

    
    

 
8,4

88
,70

0
    

    
    

  
10

.00
    

    
  

    
    

    
    

    
    

    
 ท
ํานุ

บํา
รุง
ศิล

ปวั
ฒ
นธ

รร
มแ

ละ
ภูม

ิปญ
ญ
าท

อง
ถิ่น

1. 
บร

ิกา
รวิ
ชา
กา
รแ
กส

ังค
ม

7,4
20

,00
0

   
   

   
  

45
5,0

00
   

   
   

   
 

7,8
75

,00
0

   
   

   
  

92
.77

   
   

  
2. 
ทํา

นุบํ
าร
ุงศิ
ลป

วัฒ
นธ

รร
ม

50
0,0

00
   

   
   

   
 

11
3,7

00
   

   
   

   
 

61
3,7

00
   

   
   

   
 

7.2
3

   
   

   
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ที่ 
4 ก

าร
เส
ริม

สร
าง
หล

ักก
าร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร
ที่ดี

2,0
00

,00
0

    
    

    
  

19
,21

8,1
00

    
    

   
21

,21
8,1

00
    

    
   

25
.00

    
    

  

1. 
พัฒ

นา
คุณ

ภา
พก

าร
บร

ิหา
รจ
ัดก

าร
2,0

00
,00

0
   

   
   

  
14

,70
1,2

00
   

   
   

16
,70

1,2
00

   
   

   
78

.71
   

   
  

2. 
พัฒ

นา
ศัก

ยภ
าพ

คณ
าจ
าร
ยแ

ละ
บุค

ลา
กร
สา
ยส

นับ
สนุ

น
 

   
   

   
   

   
   

  
3,5

56
,00

0
   

   
   

  
3,5

56
,00

0
   

   
   

  
16

.76
   

   
  

3. 
บร

ิหา
รง
าน

กล
าง
มห

าวิ
ทย

าล
ัย

 
   

   
   

   
   

   
  

96
0,9

00
   

   
   

   
 

96
0,9

00
   

   
   

   
 

4.5
3

   
   

   
 

13
,67

6,2
00

    
    

   
71

,21
0,4

00
    

    
   

84
,88

6,6
00

    
    

   
10

0.0
0

    
    

ยุท
ธศ

าส
ตร

/แ
ผน

งา
น

รว
ม

87



2. 
สร

ุปง
บป

ระ
มา

ณ
รา
ยจ

าย
 จ
ําแ

นก
ตา

มแ
ผน

งบ
ปร

ะม
าณ

แล
ะผ

ลผ
ลิต

ปร
ะเ
ภท

งบ
ปร

ะม
าณ

งบ
แผ

นดิ
น

เง
ินร

าย
ได


รว

ม
รอ

ยล
ะ

1.
บร

ิหา
รแ

ละ
สนั

บส
นุน

กา
รจั

ดก
าร
ศึก

ษา
2,0

00
,00

0
    

    
    

  
19

,21
8,1

00
    

    
   

21
,21

8,1
00

    
    

   
25

.00
    

    
  

1. 
กา
รบ

ริห
าร
แล

ะส
นับ

สนุ
นก

าร
จัด

กา
รศึ
กษ

า
2,0

00
,00

0
   

   
   

  
19

,21
8,1

00
   

   
   

21
,21

8,1
00

   
   

   
10

0.0
0

   
   

 
2.

จัด
กา

รศึ
กษ

าร
ะด

ับอ
ุดม

ศึก
ษา

2,4
20

,70
0

    
    

    
  

44
,26

7,8
00

    
    

   
46

,68
8,5

00
    

    
   

55
.00

    
    

  

1. 
ผูส

ําเร
็จก

าร
ศึก

ษา
ดา
นวิ

ทย
าศ
าส
ตร
แล

ะเท
คโ
นโ
ลยี

92
0,7

00
   

   
   

   
 

8,5
42

,00
0

   
   

   
  

9,4
62

,70
0

   
   

   
  

20
.27

   
   

  
2. 
ผูส

ําเร
็จก

าร
ศึก

ษา
ดา
นส

ังค
มศ

าส
ตร


1,5
00

,00
0

   
   

   
  

35
,72

5,8
00

   
   

   
37

,22
5,8

00
   

   
   

79
.73

   
   

  
3.

บร
ิกา

รวิ
ชา

กา
ร

7,4
20

,00
0

    
    

    
  

45
5,0

00
    

    
    

    
 

7,8
75

,00
0

    
    

    
  

9.2
8

    
    

    

1. 
ผล

งา
นก

าร
ให
บร

ิกา
รวิ
ชา
กา
ร

7,4
20

,00
0

   
   

   
  

45
5,0

00
   

   
   

   
 

7,8
75

,00
0

   
   

   
  

10
0.0

0
   

   
 

4.
ทํา

นุบ
ําร
ุงศิ

ลป
วัฒ

นธ
รร
ม

50
0,0

00
    

    
    

    
 

11
3,7

00
    

    
    

    
 

61
3,7

00
    

    
    

    
 

0.7
2

    
    

    

1. 
ผล

งา
นท

ํานุ
บํา

รุง
ศิล

ป 
วัฒ

นธ
รร
ม

50
0,0

00
   

   
   

   
 

11
3,7

00
   

   
   

   
 

61
3,7

00
   

   
   

   
 

10
0.0

0
   

   
 

5.
วิจั

ย
1,3

35
,50

0
    

    
    

  
7,1

55
,80

0
    

    
    

  
8,4

91
,30

0
    

    
    

  
10

.00
    

    
  

1. 
ผล

งา
นก

าร
วิจ
ัยแ

ละ
สร
าง
อง
คค

วา
มร
ู

1,3
35

,50
0

   
   

   
  

7,1
55

,80
0

   
   

   
  

8,4
91

,30
0

   
   

   
  

10
0.0

0
   

   
 

13
,67

6,2
00

    
    

   
71

,21
0,4

00
    

    
   

84
,88

6,6
00

    
    

   
10

0.0
0

    
    

แผ
นง

บป
ระ
มา

ณ
/ผ
ลผ

ลิต

รว
ม

88



3. สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามกลุมหนวยงาน
ประเภทงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได รวม รอยละ

1. จัดการศึกษา 6,826,900           34,812,800         41,639,700         49.05        
2. สนับสนุนการจัดการศึกษา 6,849,300           33,223,300         40,072,600         47.21        
3. งบกลาง มหาวิทยาลัย                      3,174,300           3,174,300           3.74          

13,676,200           71,210,400           84,886,600           100.00        

4. สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจาย
ประเภทงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได รวม รอยละ

1. งบบุคลากร                                  
2. งบดําเนินงาน 500,000             67,222,300         67,722,300         79.78        
3. งบลงทุน 3,443,100           3,443,100           4.06          
4. งบอุดหนุน 6,335,500           545,000             6,880,500           8.11          
5. งบรายจายอื่น 6,840,700           6,840,700           8.06          

13,676,200           71,210,400           84,886,600           100.00        

5. สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนการใชจาย
ประเภทงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได รวม รอยละ

1. T 2_53 (ต.ค.53 - ม.ค.54) 5,470,600           28,484,200         33,954,800         40.00        
2. T3_53 (ก.พ. - พ.ค. 54) 4,102,800           21,363,100         25,465,900         30.00        
3. T1_54 (มิ.ย. - ก.ย. 54) 4,102,800           21,363,100         25,465,900         30.00        

13,676,200           71,210,400           84,886,600           100.00        

แผนการใชจาย

รวม

กลุมหนวยงาน

รวม

งบรายจาย

รวม
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6. สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามหนวยงาน
ประเภทงบประมาณ

งบแผนดิน เงินรายได รวม รอยละ

1. คณะครุศาสตร 590,600          3,382,200        3,972,800        4.68          
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,712,700        8,510,500        10,223,200      12.04        
3. คณะวิทยาการจัดการ 945,000          5,689,600        6,634,600        7.82          
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,983,800        3,675,600        5,659,400        6.67          
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 413,700          1,933,600        2,347,300        2.77          
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 649,600          2,846,100        3,495,700        4.12          
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 531,500          2,188,100        2,719,600        3.20          
8. ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง                  6,587,100        6,587,100        7.76          

8.1 หนวยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง                  240,400          240,400          0.28          
8.2 หนวยเรียนรูคายธนะรัชต                  575,200          575,200          0.68          
8.3 หนวยเรียนรูประจวบคีรีขันธ                  1,826,300        1,826,300        2.15          
8.4 หนวยเรียนรูหัวหิน                  1,292,900        1,292,900        1.52          
8.5 หนวยเรียนรูบางสะพาน                  2,652,300        2,652,300        3.12          

9. สํานักงานอธิการบดี 1,000,000        18,029,100      19,029,100      22.42        
9.1 กองกลาง                  12,135,700      12,135,700      14.30        
9.2 กองนโยบายและแผน 650,000          243,400          893,400          1.05          
9.3 กองพัฒนานักศึกษา 350,000          5,650,000        6,000,000        7.07          

10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,500,000        3,260,900        4,760,900        5.61          
11. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 3,349,300        6,046,800        9,396,100        11.07        
12. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000        5,886,500        6,886,500        8.11          
13. งบกลาง มหาวิทยาลัย                  3,174,300        3,174,300        3.74          

13,676,200       71,210,400       84,886,600       100.00        

หนวยงาน

รวม
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

 
 
 หลังจากที่มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการ
ปฏิบัติลงสูหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดรายละเอียดดานผลผลิต งาน/
โครงการ กิจกรรม แนวทางดําเนินงาน และทรัพยากรที่ จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และจัดทําเปนคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป
ระหวางอธิการบดีและหัวหนาหนวยงาน  ซึ่ ง กําหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผล
ความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เปน 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การติดตามความกาวหนาประจําเดือน และรายภาคเรียน ซึ่งจะเปนการ
ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดตาง ๆ ในแตละ
ยุทธศาสตร เพ่ือตรวจสอบความคาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่ง
จะนําไปสูการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปาหมาย
และกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งปงบประมาณ เปนการประเมินผลในระหวาง
ที่มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ โดยเปนการทบทวนผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย และกลยุทธหลัก เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหมีความเหมาะสม 
 ระยะที่ 3 การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ เปนการประเมินผลเม่ือครบ
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดปงบประมาณ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใชแผนปฏิบัติ
ราชการ 
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