
 



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ

คณะครุศาสตร์ 2,612,600.00        2,476,195.00        136,405.00       94.78 7,635,390.00        6,418,618.00        1,216,772.00        84.06 10,247,990.00       8,894,813.00        1,353,177.00       86.80

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,219,500.00      17,027,624.78      191,875.22       98.89 11,870,615.00      10,792,434.41      1,078,180.59        90.92 29,090,115.00       27,820,059.19      1,270,055.81       95.63

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,672,100.00        4,741,760.00        930,340.00       83.60 12,054,756.00      11,921,460.00      133,296.00           98.89 17,726,856.00       16,663,220.00      1,063,636.00       94.00

คณะวิทยาการจัดการ 1,691,800.00        1,682,586.17        9,213.83           99.46 3,924,987.00        3,864,249.96        60,737.04            98.45 5,616,787.00         5,546,836.13        69,950.87           98.75

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9,372,000.00        8,708,302.00        663,698.00       92.92 4,249,348.00        3,904,951.00        344,397.00           91.90 13,621,348.00       12,613,253.00      1,008,095.00       92.60

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2,853,100.00        2,755,338.26        97,761.74         96.57 1,888,553.00        1,834,592.19        53,960.81            97.14 4,741,653.00         4,589,930.45        151,722.55         96.80

โครงการบัณฑิตวิทยาลัย 20,000.00            18,900.00            1,100.00           94.50 14,790,000.00      13,048,018.05      1,741,981.95        88.22 14,810,000.00       13,066,918.05      1,743,081.95       88.23

สถาบันวิจัยและพัฒนา 12,539,400.00      12,519,300.00 20,100.00         99.84 2,200,000.00        1,795,960.26        404,039.74           81.63 14,739,400.00       14,315,260.26      424,139.74         97.12

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 5,282,900.00        5,143,730.00        139,170.00       97.37 1,000,000.00        959,527.00           40,473.00            95.95 6,282,900.00         6,103,257.00        179,643.00         97.14

ส านักส่งเสริมและงานทะเบียน 4,020,000.00        3,148,795.00        871,205.00       78.33 2,500,000.00        2,459,479.17        40,520.83            98.38 6,520,000.00         5,608,274.17        911,725.83         86.02

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000.00            20,740.00            9,260.00           69.13 10,570,000.00      7,037,422.32 3,532,577.68        66.58 10,600,000.00       7,058,162.32        3,541,837.68       66.59

ส านักงานอธิการบดี 375,693,900.00     355,772,169.72     19,921,730.28   94.70 94,026,351.00      85,898,820.85      8,127,530.15        91.36 469,720,251.00     441,670,990.57     28,049,260.43     94.03

โรงเรียนสาธิต 2,110,900.00        1,493,153.06        617,746.94       70.74 2,370,000.00        2,338,516.00        31,484.00            98.67 4,480,900.00         3,831,669.06        649,230.94         85.51

รวม 439,118,200.00    415,508,593.99    23,609,606.01  94.62 169,080,000.00    152,274,049.21    16,805,950.79     90.06 608,198,200.00    567,782,643.20    40,415,556.80    93.35

รายงานการใช้จ่ายเงิน( 1  ตุลาคม 2559 -29 กันยายน 2560)

หน่วยงาน
งบแผ่นดิน งบรายได้ รวมงบแผ่นดินและงบรายได้



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

1 โครงการพัฒนา
บุคลากรสายผู้สอน
(TRED)คณะครุ
ศาสตร์

สกอ.ระดับ
หลักสูตรตัวบ่งช้ีท่ี
4.1,4.2             
ระดับคณะ        
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3

1.มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์การบริหาร
จัดการหลักสูตร 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ของส านักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

บุคลากรสายผู้สอน
คณะครุศาสตร์
ได้รับการพัฒนาเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ80

                        -   159,471 159,471 0 1.มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์การ
บริหารจัดการ
หลักสูตร การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ของส านักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

บุคลากรสาย
ผู้สอนคณะครุ
ศาสตร์ได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

2 โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
(TRED)คณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์สกอ.ระดับ
คณะ ตัวบ่งช้ีท่ี5.1

1.ระดับความผาสุก
ของบุคลากรใน
คณะครุศาสตร์

บุคลากรสาย
สนับสนุนคณะครุ
ศาสตร์ได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่
มาตราฐานวิชาชีพ
ร้อยละ80

  -  #VALUE! 67,000 67,000 0 1.ระดับความ
ผาสุกของบุคลากร
ในคณะครุศาสตร์

บุคลากรสาย
สนับสนุนคณะครุ
ศาสตร์ได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่
มาตราฐานวิชาชีพ
ร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

1. ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีเข้ารับ
การอบรมสัมนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60

        850,000.00         850,000.00                         -   0 ร้อยละ 80  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

2. ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีได้ผลิต
เอกสารต าราเพ่ือ
ประกอบการสอน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20

                        -   0

ร้อยละ 22



3. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรท่ี
ได้รับจัดสรร

ร้อยละ 95                         -   0

ร้อยละ 100



1. ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีผลิตต ารา
เอกสารทาง
วิชาการ/บทความ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5           75,000.00           75,000.00                         -   0

ร้อยละ 3

 คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

องค์ประกอบท่ี 1, 
1.2, 1.3

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

พัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ

องค์ประกอบท่ี 1, 
1.2, 1.3

3

4

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

โครงการพัฒนา
บุคลากร (TRED)



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

2. คณาจารย์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตต ารา 
เอกสารทาง
วิชาการ/บทความ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5                         -   0

ร้อยละ  5



3. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเป็นไป
ตามกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

ร้อยละ 95                         -   0

ร้อยละ 100



4. โครงการ
สามารถด าเนินการ 
เสร็จตามกรอบ
เวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 95                         -   0

ร้อยละ 100



5 โครงการสัมมนา
อบรมปฏิบัติการ
ทางศิลปกรรม 
“อนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขง คร้ังท่ี 3 ”  
โดยจัดการอบรมใน
วันท่ี 9 สิงหาคม 
2560 ณ ช้ัน 6 
อาคาร 38 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์

 1, 2 1. จ านวนสูจิบัตร
นิทรรศการ
ศิลปกรรม 
“อนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขง คร้ังท่ี 3 ”       
         2. จ านวน
ผลงานทัศนศิลป์
และด้านการ
ออกแบบ

1. สูจิบัตร
นิทรรศการ
ศิลปกรรม 
“อนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขง คร้ังท่ี 3 ”  
จ านวนอย่างต่ า 100
 เล่ม                2.
 ผลงานทัศนศิลป์
และด้านการ
ออกแบบโดยมี
ผลงานจากนักศึกษา
  ศิษย์เก่า  ศิลปิน
รับเชิญ  และ
คณาจารย์ร่วมแสดง
 อย่างต่ า 80 ผลงาน

                        -   7,800                7,800                0  1. สูจิบัตร
นิทรรศการ
ศิลปกรรม 
“อนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขง คร้ังท่ี 3 ”  
จ านวน 150 เล่ม  
       2. ผลงาน
ทัศนศิลป์และด้าน
การออกแบบโดย
มีผลงานจาก
นักศึกษา  ศิษย์เก่า
  ศิลปินรับเชิญ  
และคณาจารย์
ร่วมแสดง จ านวน
 100 ผลงาน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

พัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ

องค์ประกอบท่ี 1, 
1.2, 1.3

4



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

6 1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(TRED 8 คนๆ ละ
4,000บาท)

1 เชิงปริมาณ  :        
 ร้อยละคณาจารย์
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80               32,000               32,000                         -   0 คณาจารย์เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพร้อยละ 
100

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

7 โครงการพัฒนา
บุคลากรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร

1 รายงานการไป
อบรม/สัมมนา/
การพัฒนาองค์
ความรู้ /ค้นคว้า
เอกสาร/ เอกสาร
ประกอบการสอน

คณาจารย์ได้มีการ
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพ่ือย่ืน
ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ

                        -   20,000              14,220              5,780 อาจารย์เข้าร่วม
การสัมมนาทาง
วิชาการเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจใน
รายวิชาท่ีสอน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

8 สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมงานบริหาร

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี
 5.1  การบริหาร
ของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ

พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการ
บริหารและ
บุคลากรอ่ืนทุกระดับ

1 โครงการ                         -                 20,000               20,000 0 1 โครงการ  คณะวิทยาการ
จัดการ

9 พัฒนาบุคลากรสาย
สอน

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี
 5.1  การบริหาร
ของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ

พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการ
บริหารและ
บุคลากรอ่ืนทุกระดับ

สามารถเบิกจ่าย
ร้อยละ 80 %
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร

                        -   441,000.00 440,913 87 ร้อยละ 80 %  คณะวิทยาการ
จัดการ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

10 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี
 5.1  การบริหาร
ของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ

พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการ
บริหารและ
บุคลากรอ่ืนทุกระดับ

สามารถเบิกจ่าย
ร้อยละ 80 % 
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร

                        -   126,000.00 125,980 20 ร้อยละ 80 %  คณะวิทยาการ
จัดการ

11 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
งาน Google 
Appications 
11-12 กันยายน 
2560

ระดับ คณะ 5. ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

20 19,200 19,200                         -   0 ระดับความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม 20คน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

12 โครงการศึกษาดู
งานวิจัยพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์
และเทคโนโลยี วันท่ี
 23-25 สิงหาคม 
2560 ณ จังหวัด
เพชรบุรี

ระดับสาขา องค์ 4 จ านวนผู้เข้าร่วม 90 30,000 30,000                         -    -  - #VALUE! ระดับความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม90 คน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

13 โครงการทัศนศึกษา
ดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ 8-10 
สิงหาคม 2560

ระดับสาขา องค์ 2 จ านวนผู้เข้าร่วม 20 20,000 20,000                         -    -  - #VALUE! ระดับความพึง
พอใจ ระดับดีมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
20 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

14 การเดินทางไป
ราชการเพ่ือ
น าเสนอผลงานการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์
 วันท่ี 31 มีนาคม 
2559

ระดับคณะ 5 การเข้าร่วมน าเสนอ 1 คร้ัง 1,696 1,696                         -   0 น าเสนอส่ิงประดิษฐ์ จ านวนการเข้าร่วม
 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

15 โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 17
 มีนาคม 2560

ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนผู้เข้าร่วม 48 คน 4,160 4,160                         -   0 ผู้เข้าร่วมมีควมพึง
พอใจต่อโครงการ
มาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
48

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

16 โครงการจัดการ
องค์ความรู้  วันท่ี 
20-21 ธันวาคม 
2559

ระดับคณะ องค์ 5 ผู้เข้าร่วมงาน 50 20,400 20,400                         -    -  - #VALUE! ระดับความพึงพอ
ในอยู่ในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
50

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

17 โครงการศึกษาดู
งานและนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2559

ระดับสาขา 1.1 2.1
 3.2 3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน 43,680 43,680                         -    -  - #VALUE! ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
40 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

18 รายงานผลการ
เดินทางไปราชการ 
เร่ืองน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ในการประชุมวิชกา
รวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 22 
วันท่ี 18 -21 
กรกฎาคม 2560

ระด้บคณะ องค์ท่ี 5 จ านวนผลงานท่ี
น าเสนอ

1 เร่ือง 5,920 5,920                         -    -  - #VALUE! จ านวนผลงานท่ี
น าเสนอ 1 เร่ือง

ได้น าเสนองานวิจัย  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

19 การเดินทางไป
ราชการเพ่ืออบรม
หลักสูตรระเบียบ 
การเงิน การคลัง 
และบริหาร
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
วันท่ี 8-10 กันยายน
 2560

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 8,862 8,862                         -    -  - #VALUE! น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20 ไปราชการเพ่ือเข้า
ร่วมอบรมการใช้ 
Sketchup และ
Profile builder 
เขียนแบบก่อสร้าง 
3D และประมาณ
ราคา วันท่ี 5-7 
กรกฎาคม 2560

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 14,796 14,796                         -    -  - #VALUE! น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

21 ไปราชการการเพ่ือ
เข้าร่วมโครงการ
อบรมเขียน
โปรแกรม PLC 
BECKHOFF วันท่ี 
5-9 ธันวาคม 2559

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 8,130 8,130                         -    -  - #VALUE! น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

22 ไปราชการการเพ่ือ
เข้าร่วมโครงการ
อบรมเขียน
โปรแกรม PLC 
BECKHOFF วันท่ี 
5-9 ธันวาคม 2559

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 8,130 8,130                         -    -  - #VALUE! น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

23 ไปราชการเพ่ือเข้า
อบรมทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลวันท่ี 21
 มีนาคม 2560

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 2,700 2,700                         -    -  - #VALUE! น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

24 ไปราชการเพ่ือเข้า
อบรมทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลวันท่ี 21
 มีนาคม 2560

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 2,700 2,700                         -    -  - #VALUE! น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

25 ไปราชการเพ่ือร่วม
โครงการฝึกอบรม
สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร วันท่ี 
23-24 มีนาคม 
2560

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 2,600 2,600                         -    -  - 0 น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

26 ไปราชการเพ่ือเข้า
ร่วมอบรม
เทคโนโลยี BIM 
เพ่ืออุตสาหกรรม 
4.0  วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2560

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 5,000 5,000                         -    -  - 0 น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

27 ไปราชการอบรม
การเขียนบทความ
วิจัยและบทความ
วิชา วันท่ี 5-6 
สิงหาคม 2560

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 3,800 3,800                         -    -  - 0 น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

28 ไปราชการเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการอบรม
การเขียนโปรแกรม
 PLC BECKHOFF

ระดับคณะ องค์ 5 การเข้าร่วมอบรม 1 คร้ัง 4,960 4,960                         -    -  - #VALUE! น าความรู้มาใช้ใน
การท างาน

การเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

29 ไปราชการเพ่ือเข้า
ร่วมงานวัน
ประดิษฐ์ประจ าปี 
2560 วันท่ี 1-6 
กุมภาพันธ์ 2560

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 34,866 34,866                         -    -  - 0 ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

30 โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์
สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80  -  - 60,000 60,000 0 ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

31 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของอาจารย์
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 100           20,000.00           20,000.00                         -   0 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 100

 มีความรู้ในการ
เตรียมเอกสารเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

32 อบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ส าหรับอาจารย์

สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของอาจารย์
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 100           20,000.00           20,000.00                         -   0 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 100

 มีความรู้ในการ
เตรียมเอกสารเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

33 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย

สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของอาจารย์
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 100           20,000.00           20,000.00                         -   0 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 100

 มีความรู้ในการ
เตรียมเอกสารเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

34 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
และพัฒาบุคลากร

สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของอาจารย์
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 100           79,216.00           79,216.00                         -   0 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 100

 มีความรู้ในการ
เตรียมเอกสารเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

35 โครงการจัดจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว/
สมทบ

องค์ประกอบท่ี 1   
 การผลิตบัณฑิต

สนง.มีลูกจ้าง
ช่ัวคราวท่ี
ปฏิบัติงานด้าน
สนับสนุนกาจัดการ
เรียนการสอน

7 อัตรา                         -   587,100.00 587,100.00 0  ด าเนินการ
จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

 โครง
บัณฑิตศึกษา

36 การพัฒนาสถาบัน
และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ

ไม่น้อยกว่า     ร้อย
ละ 80

                        -   180,000.00 173,322.00 6,678  บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพท่ี
เหมาะสมตาม
ต าแหน่งและภาระ
งานท่ีรับผิดชอบ

 ร้อยละ 96.29  สถาบันวิจัย 
และพัฒนา

37 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ ตัว
บ่งช้ีท่ี 3.1 การ
บริหารของ
หน่วยงานเพ่ือ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม   พันธ
กิจ

 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร

จ านวน 10 คน  – #VALUE! 70,000 70,000 0 การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรส านัก
ศิลปะฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 16 คน

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

38 อบรมพัฒนา
บุคลากรส านักฯ

องค์ประกอบท่ี5 
การบริหารจัดการ

บุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานใน
แต่ละปี อย่างน้อย 
36 คน

บุคลากรได้รับ
อบรมสัมนาอย่าง
น้อย1คร้ัง/คน/ปี

  - #VALUE!             182,715             173,246 9,469  บุคลากรได้รับ
การพัฒนา/อบรม
สัมมนา

 บุคลากรอบรม
สัมมนา จ านวน 2
 คร้ัง

 ส านักวิทย
บริการฯ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

39 งบด าเนินงาน ระดับความผาสุก
ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

บุคลากรได้รับ
อบรมสัมนาอย่าง
น้อย2คร้ัง/คน/ปี

      7,876,000.00       4,862,758.84          3,013,241.16 90,911,326.01 68,118,132.37 22,793,194  บุคลากรได้รับ
การพัฒนา/อบรม
สัมมนา

 บุคลากรอบรม
สัมมนา จ านวน 2
 คร้ัง

 ส านักงาน
อธิการบดี

40 งบพัฒนาบุคลากร ระดับความผาสุก
ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

บุคลากรได้รับ
อบรมสัมนาอย่าง
น้อย2คร้ัง/คน/ปี

        20,000,000     19,064,813.05             935,186.95 9,000,000.00 8,398,370.42 601,630  บุคลากรได้รับ
การพัฒนา/อบรม
สัมมนา

 บุคลากรอบรม
สัมมนา จ านวน 2
 คร้ัง

 ส านักงาน
อธิการบดี

41 โครงการค่าใช้จ่าย
ในการประกัน
คุณภาพ

องค์ประกอบท่ี 5
การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี

ระดับความผาสุก
ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ
ในแต่ละปีการศึกษา

            703,000             600,000             103,000.00 0  บุคลากรได้รับ
การพัฒนา/อบรม
สัมมนา

 บุคลากรอบรม
สัมมนา จ านวน 2
 คร้ัง

 ส านักงาน
อธิการบดี

42 โครงการทบทวน
และปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์

ระดับความผาสุก
ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

บุคลากรได้รับ
อบรมสัมนาอย่าง
น้อย2คร้ัง/คน/ปี

            500,000             500,000                         -   0  บุคลากรได้รับ
การพัฒนา/อบรม
สัมมนา

 บุคลากรอบรม
สัมมนา จ านวน2 
คร้ัง

 ส านักงาน
อธิการบดี

43 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี สนอ

ระดับความผาสุก
ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

บุคลากรได้รับ
อบรมสัมนาอย่าง
น้อย2คร้ัง/คน/ปี

            300,000             300,000                         -   0  บุคลากรได้รับ
การพัฒนา/อบรม
สัมมนา

 บุคลากรอบรม
สัมมนา จ านวน 2
 คร้ัง

 ส านักงาน
อธิการบดี



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

44 โครงการจัดจ้างครู
ประจ าช้ัน พ่ีเล้ียง 
และเจ้าหน้าท่ี
โรงเรียนสาธิต

สมศ. ร้อยละของการจ้าง
ครูและบุคลากรท่ี
ท าการสอนครบช้ัน

 ร้อยละ 100                         -   2,467,320 1,826,860 640,460 มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 100

 .  โรงเรียนสาธิต

45 โครงการสมทบ
ประกันสังคม

สมศ. ร้อยละของการจ้าง
บุคลากรท่ีท าการ
สอนครบช้ัน

 ร้อยละ 100                         -   120,660 89,176 31,484 มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 100

 โรงเรียนสาธิต

46 โครงการสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนตามกลุ่ม
สาระ

สมศ. ร้อยละของการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระ

 ร้อยละ80         100,000.00         100,000.00                         -   0 มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

 โรงเรียนสาธิต

47 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมและส่ือ
การสอน

สมศ. ร้อยละของการน า
นวัตกรรมเป็นส่ือใน
การจัดการเรียน
การสอน

 ร้อยละ80         100,000.00         100,000.00                         -   0 มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

 โรงเรียนสาธิต

48 โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ส านักงาน

สมศ. ร้อยละของครูมี
อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน

 ร้อยละ100         150,000.00         150,000.00                         -   0 มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 100

 โรงเรียนสาธิต

49 โครงการจัดท า
เอกสาร
ประกอบการสอน

สมศ. ร้อยละของครูมี
เอกสาร
ประกอบการสอน

 ร้อยละ100           80,000.00           80,000.00                         -   0 มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ100

 โรงเรียนสาธิต



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณตัวช้ีวัด เป้าหมาย

31,146,816 26,765,388         4,381,428.11 104,420,392 80,331,591 24,088,801 รวม

 หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนท่ีกองนโยบายและแผนจัดสรรให้



























ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

1 โครงการซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ประจ าคณะ
ครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ี6.1

 สามารถซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ท่ีช ารุด และ
เส่ือมสภาพให้ใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

คณาจารย์และ
นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อระบบการ
ให้บริการของคณะครุ
ศาสตร์ร้อยละ80

              37,589 37,589 0 0  สามารถซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ท่ีช ารุด และ
เส่ือมสภาพให้ใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

คณาจารย์และนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้บริการของ
คณะครุศาสตร์ร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

2 โครงการวัสดุฝึก-วัสดุ
รายวิชา คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ี6.1

นักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
ในคณะครุศาสตร์ได้รับ
จัดสรรวัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อระบบการ
ให้บริการของคณะครุ
ศาสตร์ร้อยละ80

            462,478 462,478 0 1,194,528 1,194,528 0 นักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
ในคณะครุศาสตร์
ได้รับจัดสรรวัสดุฝึก
ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อระบบการ
ให้บริการของคณะครุ
ศาสตร์ร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

3 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ี5.2,5.3

นักศึกษาครูท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู อาจารย์นิเทศและ
อาจารย์พ่ีเล้ียงมีความรู้
 ความเข้าใจใน
กระบวนการฝึก  
เป้าหมายของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
ได้ตรงกัน

นักศึกษาท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูจ านวน 4,170 คน 
อาจารย์นิเทศจ านวน  
500  คน  โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์   จ านวน
  200  แห่ง มีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการฝึก
วิชาชีพครูท่ีตรงกัน 
ร้อยละ80

0 939,948 939,947 1 นักศึกษาครูท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู อาจารย์นิเทศ
และอาจารย์พ่ีเล้ียงมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการฝึก  
เป้าหมายของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
ได้ตรงกัน

นักศึกษาท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
จ านวน 4,170 คน 
อาจารย์นิเทศจ านวน  
500  คน  โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์   จ านวน 
 200  แห่ง มีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการฝึกวิชาชีพ
ครูท่ีตรงกัน ร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

4 โครงการค่าตอบแทน
การสอนคณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ี4.1 คณะฯตัว
บ่งช้ีท่ี5.1

ด าเนินการเบิก
ค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงานได้
เพียงพอแก่อาจารย์
คณะครุศาสตร์

สามารถเบิก
ค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงานให้กับ
คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ได้ภาคเรียนละ 
1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ
100

0 1,452,168 1,440,371 11,797 ด าเนินการเบิก
ค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงานได้
เพียงพอแก่อาจารย์
คณะครุศาสตร์

สามารถเบิก
ค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงานให้กับ
คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ได้ภาคเรียนละ 1
 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ100

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

5 โครงการพัฒนา
โปรแกรมวิทยาศาสตร์
การกีฬาคณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.4,6.1

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพในด้านการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับได้รับความพึง
พอใจ ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ 
ร้อยละ80

              50,000 50,000 82,400 82,390 10 นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพในด้านการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับได้รับความพึง
พอใจ ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ 
ร้อยละ80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

6 โครงการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.4,6.1

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ
ในด้านการเรียนการ
สอนของคณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยได้รับ
ได้รับความพึงพอใจ 
ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ
80

0 80,230 80,230 0 นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพในด้านการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยได้รับได้รับ
ความพึงพอใจ ใน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ ร้อยละ80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

7 โครงการพัฒนา
โปรแกรมการ
ประถมศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.4,6.1

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
ประถมศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ
ในด้านการเรียนการ
สอนของคณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
ประถมศึกษาได้รับ
ได้รับความพึงพอใจ 
ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ
80

0 102,400 102,400 0 นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
ประถมศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพในด้านการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา
ประถมศึกษาได้รับ
ได้รับความพึงพอใจ ใน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ ร้อยละ80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

8 โครงการพัฒนา
โปรแกรมพลศึกษา
คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.4,6.1

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
พลศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพใน
ด้านการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
พลศึกษาได้รับได้รับ
ความพึงพอใจ ในการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ 
ร้อยละ80

0 110,800 110,800 0 นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรมวิชา
พลศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
ในด้านการเรียนการ
สอนของคณะครุ
ศาสตร์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
ได้รับได้รับความพึง
พอใจ ในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ ร้อยละ80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

9 โครงการพัฒนา
โปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสาร
การศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.4,6.1

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือสารการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพในด้านการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือสารการศึกษา
ได้รับได้รับความพึง
พอใจ ในการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ
80

0 19,200 19,200 0 นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์โปรแกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือสารการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพในด้านการ
เรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสาร
การศึกษาได้รับได้รับ
ความพึงพอใจ ในการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ 
ร้อยละ80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

10 โครงการศูนย์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์

 - ระดับความส าเร็จของ
การบรรลุคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ระดับความส าเร็จของ
การบรรลุคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ร้อยละ80

              25,000 25,000 0 0 ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ระดับความส าเร็จของ
การบรรลุคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
 ร้อยละ80

 ผอ.ศูนย์

11 วารสารคณะครุศาสตร์ เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี2.2   คณะฯ 
เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี2.1,2.3

คณะครุศาสตร์มี
กระบวนการผลิต
วารสารประจ าคณะครุ
ศาสตร์ปีละ 4 ฉบับ

ระดับความส าเร็จของ
การบรรลุการจัดท า
วารสารประจ าคณะครุ
ศาสตร์ ร้อยละ100

              30,000 30,000 0 0 คณะครุศาสตร์มี
กระบวนการผลิต
วารสารประจ าคณะ
ครุศาสตร์ปีละ 4 ฉบับ

ระดับความส าเร็จของ
การบรรลุการจัดท า
วารสารประจ าคณะครุ
ศาสตร์ ร้อยละ100

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

12 โครงการพัฒนา
นักศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตร์ สังกัดคณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี3.1,3.2  
คณะฯ เกณฑ์ระดับ
หลักสูตร ตัวบ่งช้ีท่ี
1.5,1.6

นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ท้ัง
ด้านบุคลิกภาพ กีฬา 
ภาษาต่างประเทศและ
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวนนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ 
สังกัดคณะครุศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
 ร้อยละ80

              59,330 59,330 0 0 นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาในด้านต่างๆ 
ท้ังด้านบุคลิกภาพ 
กีฬา
ภาษาต่างประเทศ
และศิลปวัฒนธรรม

จ านวนนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ 
สังกัดคณะครุศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
ร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

13 โครงการค่าตอบแทน
ท่ีปรึกษา คณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี3.2

ด าเนินการเบิก
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
ได้เพียงพอแก่อาจารย์
คณะครุศาสตร์

สามารถเบิก
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
ให้กับคณาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ได้ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง(3คร้ัง/ปี) คิด
เป็นร้อยละ100

0 10,300 10,300 0 ด าเนินการเบิก
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
ได้เพียงพอแก่
อาจารย์คณะครุศาสตร์

สามารถเบิก
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
ให้กับคณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ได้ภาคเรียนละ 1
 คร้ัง(3คร้ัง/ปี) คิดเป็น
ร้อยละ100

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

14 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางออนไลน์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี6.1

ดัชนีช้ีวัดความสามารถ
ในการผลิต web 
สารสนเทศทางออนไลน์

 web สารสนเทศทาง
ออนไลน์ มีผู้เข้าใช้
บริการร้อยละ80

            222,200 222,200 0 0 ดัชนีช้ีวัด
ความสามารถในการ
ผลิต web 
สารสนเทศทาง
ออนไลน์

 web สารสนเทศทาง
ออนไลน์ มีผู้เข้าใช้
บริการร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

15 โครงการค่าใช้จ่ายใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับคณะ ตัว
บ่งช้ีท่ี5.1,5.2

พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
ครุศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน

มีผลคะแนนประเมิน
อยู่ในระดับ ดี

              90,000 87,500 2,500 120,000 120,000 0 พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน

มีผลคะแนนประเมินอยู่
ในระดับ ดี

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

1. หลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงาน
การอุดมศึกษา

ร้อยละ 100 4,062,400         4,062,399.60   0 0 ร้อยละ 100  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

2. ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
คุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ 80 0 0 ร้อยละ 90 

16 องค์ประกอบท่ี 1, 1.4,
 1.5, 1.6

พัฒนาคุณภาพระบบ
การเรียนการสอนสาย

วิทยาศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

3. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนการ
สอน

ไม่น้อยกว่า 3.51 0 0 ไม่น้อยกว่า 3.51 

4. อัตราการมีงานท า
ของบัณฑิต

ร้อยละ 80 0 0 ร้อยละ 85 

1. หลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงาน
การอุดมศึกษา

ร้อยละ 100 1,677,000         1,676,999.30   1 0 ร้อยละ 100  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

2. ระดับความส าเร็จ
ของการบรรลุ
คุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ 80 0 0 ร้อยละ 90 

3. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนการ
สอน

ไม่น้อยกว่า 3.51 0 0 ไม่น้อยกว่า 3.51 

4. อัตราการมีงานท า
ของบัณฑิต

ร้อยละ 80 0 0 ร้อยละ 85 

1. ร้อยละสาขาวิชาได้
พัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ 100 1,468,500         1,468,500        0 0 ร้อยละ 100  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

16

17 พัฒนาคุณภาพระบบ
การเรียนการสอนสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

องค์ประกอบท่ี 1, 1.4,
 1.5, 1.6

องค์ประกอบท่ี 1, 1.4,
 1.5, 1.6

พัฒนาคุณภาพระบบ
การเรียนการสอนสาย

วิทยาศาสตร์

19 โครงการสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

จัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

องค์ประกอบท่ี 1, 1.1



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

2. สามารถผลิตบัณฑิต
ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
ท้องถ่ินและประชาคม
อาเซียน

ร้อยละ 80 0 0 ร้อยละ 90 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเป็นไปตาม
กรอบงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

ร้อยละ 95 0 0 

1. การด าเนินกิจกรรม
ต้องส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 150,000            150,000          0 0 ร้อยละ 90  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

2. เวลาการด าเนินการ
กิจกรรม

เป็นไปตามกรอบเวลา
การเบิกจ่าย

0 0 เป็นไปตามกรอบ
เวลาการเบิกจ่าย



19 โครงการสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

จัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

องค์ประกอบท่ี 1, 1.1

20 พัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบท่ี 1.5 
และ 1.6



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

21 สนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับ
รายวิชาสาย
วิทยาศาสตร์/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

องค์ประกอบท่ี 1, 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมและมี
ความคล่องตัวมากข้ึน

ค่าเฉล่ียของคะแนน
ประเมินของทุก
หลักสูตรท่ีคณะฯ
รับผิดชอบร้อยละ 100

0 2,100,000        2,100,000        0 ร้อยละ 90  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

22 ค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงาน

องค์ประกอบท่ี 1, 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมและมี
ความคล่องตัวมากข้ึน

ค่าเฉล่ียของคะแนน
ประเมินของทุก
หลักสูตรท่ีคณะฯ
รับผิดชอบร้อยละ 100

0 2,456,609        2,434,215        22,394 ร้อยละ 90  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

1. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า
ร่วมรับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีความรู้
เพ่ิมข้ึน

มากกว่าร้อยละ 80 250,000            250,000          0 0 ร้อยละ100  คณะวิทยา
ศาสคร์และ
เทคโนโลยี

2. จ านวนระบบ
โปรแกรมฐานข้อมูลท่ี
พัฒนามาใหม่

ไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม 0 0
2 โปรแกรม



3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเวปไซต์
คณะ

ไม่น้อยกว่า 3.51 0 0
ร้อยละ 4



4. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงาน
ซ่อมบ ารุง

ไม่น้อยกว่า 3.51 0 0
ร้อยละ 4



23 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและส่ือสาร
การเรียนรู้

องค์ประกอบท่ี 1 1.4, 
1.5, 1.6องค์ประกอบท่ี
 5 5.1



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

24 โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่
หลักสูตรศิลปกรรม

2,4 1. จ านวนช้ินงานผล
จากการอบรมเตรียม
ความพร้อม              
 2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. จ านวนช้ินงาน ผล
จากการอบรมเตรียม
ความพร้อม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ  
ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน  
 2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้
ลงทะเบียนร่วมงาน

               3,000 3,000             0 0  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

1. มีจ านวนช้ินงาน ผล
จากการอบรมเตรียม
ความพร้อม เกินกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้
ลงทะเบียนร่วมงาน      
  2. มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ
 80ของผู้ลงทะเบียน
ร่วมงาน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

25 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรมด าเนินการ
ต้ังแต่วันท่ี 3 เมษายน 
2560 ถึงวันท่ี 16 
เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2560

6 1. จ านวนช่ัวโมงการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางศิลปกรรม  
  2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ คณาจารย์
นักศึกษา

1. จ านวนช่ัวโมงการ
ฝึกประสบการณ์ไม่ต่ า
กว่า 420 ช่ัวโมง        
   2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ คณาจารย์
นักศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 ของผู้
ลงทะเบียนเรียน

              20,000 20,000            0 0  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

1. จ านวนช่ัวโมงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางศิลปกรรม จ านวน 
450 ช่ัวโมง    2. 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ คณาจารย์
นักศึกษา เกินร้อยละ 
80 ของผู้ลงทะเบียน
เรียน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

26 โครงการวัสดุฝึกและ
วัสดุรายวิชา

2 ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

1. หลักสูตรจัดซ้ือวัสดุ
รายหัวและรายวิชา
ท้ังหมดด้วย
งบประมาณในการ
จัดซ้ือท่ีร้อยละ80 เป็น
อย่างต่ า

              34,792 34,792 0 0 เพ่ือสนับสนุนงาน
ผลิตบัณฑิตและ
จัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงกา

 หลักสูตรจัดซ้ือ
งบประมาณในการ
จัดซ้ือท่ีร้อยละ80 ของ
งบวัสดุรายหัวและ
รายวิชาท้ังหมด

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

27 โครงการสัมมนาอบรม
ปฏิบัติการทาง
ศิลปกรรม “อนุภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง คร้ังท่ี 3 ”
  โดยจัดการอบรมใน
วันท่ี 9 สิงหาคม 2560
 ณ ช้ัน 6 อาคาร 38 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

1,2 1. สูจิบัตรนิทรรศการ
ศิลปกรรม “อนุภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง คร้ังท่ี 3  
 2. ผลงานทัศนศิลป์
และด้านการออกแบบ

1. สูจิบัตรนิทรรศการ
ศิลปกรรม “อนุภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง คร้ังท่ี 3 ”
  จ านวนอย่างต่ า 100 
เล่ม                  2. 
ผลงานทัศนศิลป์และ
ด้านการออกแบบโดย
มีผลงานจากนักศึกษา 
 ศิษย์เก่า  ศิลปินรับ
เชิญ  และคณาจารย์
ร่วมแสดง อย่างต่ า 80
 ผลงาน

0 7,800 7,800 0 เสริมสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังในระดับ
ท้องถ่ิน ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

1. สูจิบัตรนิทรรศการ
ศิลปกรรม “อนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง คร้ังท่ี 3 ”  
จ านวน 150 เล่ม         
 2. ผลงานทัศนศิลป์
และด้านการออกแบบ
โดยมีผลงานจาก
นักศึกษา  ศิษย์เก่า  
ศิลปินรับเชิญ  และ
คณาจารย์ร่วมแสดง 
จ านวน 100 ผลงาน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

28 โครงการสนับสนุน
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและใช้ชุมชน
เป็นฐาน (วัสดุฝึก - 
วัสดุรายวิชา)

1,2,3,4,5,6 1.จ านวนโครงการ      
          2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ

1. โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและใช้
ชุมชนเป็นฐานอย่าง
น้อย 3 โครงการ / 
ภาคการศึกษา     2. 
นักศึกษามีความรู้ 
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50

            106,052 78,329            27,723 0 มีโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ได้แก่ 1. โครงการ
พัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ด้วย
ศิลปะและธรรมชาติ
ระหว่างวันท่ี 17 – 
18 สิงหาคม 2560 ณ
 ศูนย์ศึกษาศิลปะ
ธรรมชาติเด็กรักป่า 
จังหวัดสุรินทร์  
(ลดาวัลย์ กาญจนา  
ศรัณย์)

1. มีโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและใช้
ชุมชนเป็นฐาน จ านวน 
5 โครงการ               
2. นักศึกษามีความรู้ 
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ มากกว่าร้อยละ
 50 ท่ีเข้าร่วมโครงการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

29 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา

2,3,4 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคมช้ันปีท่ี 1 -
 4 ไม่ต่ ากว่า 50 คน

               3,000 3,000             0 0 1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม อันน าไปสู่
ความพร้อมในการ
เข้าศึกษาในสาขา
การพัฒนาสังคม      
    2. นักศึกษามีแรง
บันดาลใจในการเป็น
นักพัฒนาสังคม     3.
 นักศึกษามีทักษะ
ด้านการส่ือสาร   4. 
นักศึกษามีทักษะด้าน
การปรับตัว 5. 
นักศึกษามีทักษะด้าน
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

 นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคมช้ันปีท่ี 1 - 
4 เข้าร่วม 62 คน ผล
การด าเนินงานเชิง
คุณภาพ: ท าให้
นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษาในสาขา
การพัฒนาสังคม  
นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษาในสาขา
การพัฒนาสังคม มี
ความรู้พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาสังคม ร้อยละ 
81.0  นักศึกษามีแรง
บันดาลใจในการเป็น
นักพัฒนาสังคม ร้อยละ
 100 จากการสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
รุ่นพ่ีและคณาจารย์  
และมีทักษะด้านการ
ส่ือสาร

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

30 โครงการติดตาม
ภาวะการมีงานท า

1,6 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

 นักศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนาสังคมช้ันปีท่ี
 4 ไม่ต่ ากว่า 20 คน

1,000               1,000             0 0 1. ข้อมูลภาวะการมี
งานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม  ปีการศึกษา 
2559                   
 2. มีข้อมูลความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม ปี
การศึกษา 2559      
              3. 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มี
ทักษะในการศึกษาวิจัย

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20  คน เป็น  
นักศึกษาในสาขาการ
พัฒนาสังคม ช้ันปีท่ี 4 
หลักสูตรได้ท าการ
ส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  เพ่ือ
ประเมินร้อยละของ
จ านวนบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี พบว่ามี
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานท าและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

31 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

2.6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
ต่ ากว่า 100 คน

นักศึกษา 80 คน 
คณาจารย์ 5 คน 
เครือข่ายหน่วยงานฝึก
ฯ 15 คน

5,000               5,000             0 0 1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการจัด
สัมมนาถอดบทเรียน
ในงานพัฒนา          
    2. นักศึกษามี
ทักษะการน าเสนอ
บทเรียนจากการบูร
ณาการองค์ความรู้
ภาคทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ใน
ภาคปฏิบัติ            
 3. นักศึกษามีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ
 ด้านการพัฒนาสังคม

 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังส้ิน 147 คน  เป็น 
นักศึกษา 125 คน 
คณาจารย์ 5 คน 
เครือข่ายหน่วยงานฝึกฯ
 17 คน  ผลการด าเนิน
โครงการ พบว่า 1. 
นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
จัดสัมมนาถอดบทเรียน
ในงานพัฒนา ร้อยละ 
87.00  2. นักศึกษามี
ทักษะการน าเสนอ
บทเรียนจากการบูรณา
การองค์ความรู้
ภาคทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ใน
ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 
81.00

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

32 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา

2,3,4 นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคมช้ันปีท่ี 1 -
 4 เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม  ปี
การศึกษา 2559 ไม่ต่ า
กว่า 50 คน

               3,000 3,000             0 0  1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม อันน าไปสู่
ความพร้อมในการ
เข้าศึกษาในสาขา
การพัฒนาสังคม      
     2. นักศึกษามี
แรงบันดาลใจในการ
เป็นนักพัฒนาสังคม   
 3. นักศึกษามีทักษะ
ด้านการส่ือสาร        
            4. 
นักศึกษามีทักษะด้าน
การปรับตัว             
    5. นักศึกษามี
ทักษะด้านการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์

  มีนักศึกษาเข้าร่วม 62
 คน ผลการด าเนินงาน
เชิงคุณภาพ: ท าให้
นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษาในสาขา
การพัฒนาสังคม  
นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษาในสาขา
การพัฒนาสังคม มี
ความรู้พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาสังคม ร้อยละ 
81.0  นักศึกษามีแรง
บันดาลใจในการเป็น
นักพัฒนาสังคม ร้อยละ
 100 จากการสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
รุ่นพ่ีและคณาจารย์

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

33 โครงการติดตาม
ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต

1 1. บัณฑิตจ านวน 78 
คน    2. มีการติดตาม
ภาวะการมีท าของ
บัณฑิต

เพ่ือติดตามภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต

0 3,000              3,000              0 มีการติดตาภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิต

บัณฑิตจ านวน 78 คน  คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

34 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา

2 1. นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 80 คนได้เข้า
ร่วมโครงการ            
  2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีผลการ
ทดสอบหลักอบรมผ่าน
เกณฑ์ 60 %

เพ่ือปรับความรู้ทาง
ภาษาไทยและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการ
เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาแก่
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ช้ันปีท่ี 1

0 10,000            10,000            0  นักศึกษามีความรู้
ทางภาษาไทยและ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการเข้าศึกษา
ต่อใน
ระดับอุดมศึกษาแก่
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ช้ันปีท่ี 1

 นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 80 คนได้เข้า
ร่วมโครงการมีผลการ
ทดสอบหลักอบรมผ่าน
เกณฑ์ 60 %

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

35 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
รับการนิเทศ

เพ่ือนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย

40,000              17,068            22,932 0  นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยได้รับการ
นิเทศและบัณฑิตมี
พัฒนาการทางด้าน
การสอน

 นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ได้รับ จ านวน 184  คน
ได้รับการนิเทศ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

36 โครงการสัมมนาเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพครู

2, 4 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

เพ่ือเสริมสร้างให้
นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีเรียนวิชา
สัมมนาทางภาษาไทย
มีประสบการณ์จริงใน
การจัดสัมมนา  และ
ได้รับการเสริมความ
เป็นครู

0 40,000            35,284            4,716  นักศึกษาท่ีเรียนวิชา
สัมมนาทางภาษาไทย
มีประสบการณ์จริง
ในการจัดสัมมนา  
และได้รับการเสริม
ความเป็นครู

นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีเรียนวิชา
สัมมนาทางภาษาไทย 
จ านวน 72 คน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

37 โครงการฝึก
ประสบการณ์วรรณคดี
นิราศสัญจร

2 1. นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีเรียนวิชา
วรรณคดีนิราศ จ านวน
 66  คน                  
   2. นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีผลงาน
นิราศคนละ 1 เร่ือง

เพ่ือเสริมสร้างแรง
บันดาลให้แก่นักศึกษา
สาขาภาษาไทยท่ีเรียน
วิชาวรรณคดีนิราศใน
การฝึกแต่งค า
ประพันธ์ชนิดนิราศ

50,000              50,000            0 0  นักศึกษาาษาไทยท่ี
เรียนวิชาวรรณคดี
นิราศในการฝึกแต่ง
ค าประพันธ์ชนิดนิราศ

1. นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีเรียนวิชา
วรรณคดีนิราศ จ านวน 
66  คน   2. นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการมี
ผลงานนิราศจ านวน 66 
เร่ือง

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

38 โครงการศึกษาดูงาน ณ
 สถานประกอบการ
และทัศนศึกษาใน
ประเทศอาเซียน

2 ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 35,000              32,460            2,540 0  นักศึกษาได้ข้อมูล
จริงเพ่ือประกอบการ
ตัดสิจมจในการเลือก
สถานประกอบการ
เพ่ือฝึกประสบการณื
วิชาชีพได้ตรงตาม
ความต้องการ

นักศึกษา 40 คน ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสายงานโรงแรม 
ธุรกิจการบิน มัคคุเทศก์

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

39 โครงการละคร
ภาษาอังกฤษ

3 ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 10,000              10,000            0 0 นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษใน
การเขียนบทละคร
และน าเสนอบท
ละครผ่านการแสดงได้

นักศึกษา 60 คน 
สามารถแสดงละคร
ภาษาอังกฤษได้

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

40 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

6 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
รับการนิเทศ

ร้อยละ 80 50,000              50,000            0 0 นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยพร้อมรับฟัง
ข้อติชมจากสถาน
ประกอบการเพ่ือ
น ามาพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป

นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารจ านวน 40 คน
ได้รับการติดตามนิเทศ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

41 โครงการปัจฉิมนิเทศ 4 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 0 5,000 4968 32 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3และ
 4 สาขา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารรับฟัง
ประสบการณ์จาก
วิทยากรเร่ืองการ
ท างานในสายงานท่ี
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร

มีนักศึกษา 100 คน เข้า
รับฟังประสบการณ์การ
ท างานจากวิทยากร

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

42 โครงการปฐมนิเทศน้อง
ใหม่สานสายใยจากพ่ีสู่
น้อง ประนบน้อม
ธรรมะสู่การปฏิบัติ

4 ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 0 10,000            10,000            0 นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารช้ันปีท่ี1และ
ช้ันปีท่ี 2 พร้อมท้ัง
นักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ ท่ี
สนใจร่วมกิจกรรม
สานสายใยพ่ีสู่น้อง
เพ่ือสร้างมิติแห่ง
ความสามัคคีและการ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อกัน
ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง

นักศึกษา 120 คนเข้า
ร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

43 โครงการอบรมปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษาช้ันปีท่ี
 1

2 ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทุก
คนเข้าอบรมปรับ
พ้ืนฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษ

5,000               5,000             0 0 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้
ปรับพ้ืนฐานทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้พร้อมต่อการ
เรียนในรายวิชากเอก
ท่ีมีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

44 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาสาขา
นาฏศิลป์

2  1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นักศึกษาสาขา
นาฏศิลป์ท้ัง 4 ช้ันปี 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 120 คน

              30,000 30,000 0 0 1.นักศึกษาสาขา
นาฏศิลป์ได้รับความรู้
และหลักการคิดใน
การด าเนินชีวิต    2. 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
การปลูกฝัง และฝึก
ปฏิบัติพัฒนา  จิตใจ 
3. เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาสาขานาฏศิลป์
ท้ัง 4 ช้ันปี จ านวน 120
 คน ได้เข้าอบรมและมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เน้ือหาโดยมีผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้ โดยคิดเป็น
ค่าเฉล่ียได้ 4.05 ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

45 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

2 จ านวนนักศึกษาและ
บุคลากร อาจารย์
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
 จ านวน 40 คน

จ านวนนักศึกษาและ
บุคลากร อาจารย์
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
 จ านวน 40 คน

0 5,000 5,000 0 เพ่ือให้นักศึกษาสาขา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ มีความรู้และ
ทักษะด้านการเรียน 
ด้านสังคม และ
บุคลิกภาพ

นักศึกษาและบุคลากร 
อาจารย์สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
จ านวน 40 คนเข้าร่วม
โครงการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

46 ติดตามภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต

2 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
           2. ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในระดับ
 3.51

1.   ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
                   2. 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 มีความพึงพอใจ
ในระดับ 3.51

0 2,000 2,000 0 เพ่ือศึกษาและ
ติดตามผลเก่ียวกับ
ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต หลักสูตร
ครุศาสตร์ สาขา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์

1.ผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ านวน  18  คน         
 2.รายงานการส ารวจ
ภาวะการมีงานท า 1 เล่ม

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

47 นิเทศการฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

2 1. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การนิเทศ                
          2. ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการนิเทศ

1.   ผู้เข้ารับการนิเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
                   2. ผู้
เข้ารับการนิเทศ ร้อย
ละ 80 มีความพึงพอใจ
ในระดับ 3.51

50,000 42,188 7,812 0 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการบูรณา
การองค์ความรู้ภาค
ทฤษฏีไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ภาคปฏิบัติ นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ 
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะ
งานขององค์กร หรือ
หน่วยงานต่างๆ  
ด้านพัฒนาการ
ทางด้านการสอน

1.นักศึกษาได้รับการ
นิเทศ จ านวน  50  คน 
                            
2.นักศึกษาท่ีรับการ
นิเทศ ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในระดับ 
3.51

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

48 โครงการพัฒนา
นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

1,2,3,4,5 นักศึกษา 60 คน อาจารย์และนักศึกษา
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

0 10,000 10,000 0 นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การฝึกปฏิบัติและ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้

นักศึกษา 60 คนเข้าร่วม
โครงการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

49 โครงการปัจฉิมนิเทศ 1,2,3,4,5 นักศึกษา 60 คน อาจารย์และนักศึกษา
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

0 10,000 10,000 0 นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การฝึกปฏิบัติและ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้

นักศึกษา 60 คนเข้าร่วม
โครงการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

50 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา

1,2,3,4,5 นักศึกษา 60 คน อาจารย์และนักศึกษา
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

0 5,000 5,000 0 นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การฝึกปฏิบัติและ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้

นักศึกษา 60 คนเข้าร่วม
โครงการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

51 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

1,2,3,4,5,6 อาจารย์ 10 คน อาจารย์และนักศึกษา
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

50,000 50,000 0 0 นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การฝึกปฏิบัติและ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้

อาจารย์ 10 คน เข้าร่วม
โครงการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

52 โครงการบริหารงาน
หลักสูตร

1,2,3 นักศึกษา 342 คน อาจารย์และนักศึกษา
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

172,292 172,292 0 0 นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การฝึกปฏิบัติและ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้

นักศึกษา 342 คน เข้า
ร่วมโครงการ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

53 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

2 ร้อยละของนักศึกษา
เข้ารับการนิเทศ

ร้อยละ 80 0 14,150            5,720              8,430 1. อาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตได้มี
โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
2. นักศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตได้เรียนรู้
ทักษะและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักกฎหมาย

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

54 โครงการอบรมความรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการ
วินิจฉัยและเขียนตอบ
ปัญหาทางกฎหมาย

2 ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

0 5,000              5,000              0  1. นักศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 มี
ความพร้อมก่อนเข้าสู่
ช้ันเรียนในรายวิชา
กฎหมายเฉพาะด้าน
2. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของ
นักศึกษาด้านการ
เรียนรู้ในรายวิชา
กฎหมายเฉพาะด้าน

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

55 โครงการเข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาทาง
กฎหมาย

2 ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 20,000              20,000            0 0 1. พัฒนาหลักสูตรให้
ได้มาตรฐาน
2. พัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้และทักษะ
ทางวิชาการ สามารถ
แข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาค
3. พัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ
4. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

56 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

2 1. จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ
2. จ านวนรายวิชา
กฎหมายท่ีมี
ความสัมพันธ์ในการ
ด าเนินโครงการ

1.ร้อยละ 80 0 10,000            10,000            0 1. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรู้และทักษะทาง
วิชาการและคุณธรรม
ตามหลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย
2. ปลูกฝังและ
เสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ควบคู่กับ
ความรู้ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต
3. พัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

57 โครงการติดตาม
ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต

2 จ านวนรายงานการ
ส ารวจภาวะการมีงาน
ท า 1 เล่ม

ส ารวจภาวะการมีงาน
ท านักศึกษา สาขา
นิติศาสตร์ ท่ีส าเร็จ
การศึกษา

0 3,000              3,000              0  เพ่ือส ารวจภาระการ
มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ และเพ่ือน า
ข้อมูลการมีงานท า
ของบัณฑิตและ
ลักษณะงานท่ีท า ไป
ใช้ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร

 รายงานการส ารวจ
ภาวะการมีงานท า 1 เล่ม

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

58 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน   - 
สัมมนา, ศึกษาดูงาน, 
เตรียมความพร้อม, 
ติดตามภาวะการมีงาน
ท า

2 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

คณาจารย์ นักศึกษา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 200 คน

0 100,000           89,839.71        10,160 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้

มีคณาจารย์ นักศึกษา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ศิษย์
เก่า ผู้ปกครอง เข้าร่วม
โครงการจ านวน 200 
คนคิดเป็น 100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

59 โครงการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

2 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80               
  2. ผลการประเมิน

1. คณาจารย์ นักศึกษา
 บัณฑิต สาขา รปศ. 
เข้าร่วมโครงการ 100 
คน      2. ระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.50

3,000               3000 0 22,550            2,250              20,300 1. มีคณาจารย์ 
นักศึกษา  เข้าร่วม
โครงการ 100 คน คิด
เป็น 100%        2. 
ผลการประเมินระดับ 
3.66

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

60 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เข้า
สู่ตลาดแรงงาน

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

นักศึกษา คณาจารย์ 
จ านวน 120 คน เข้า
ร่วมโครงการ

70,000              64,700            5,300 0  นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้

มีอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
และนักศึกษา จ านวน 
120 คนเข้าร่วม
โครงการ คิดเป็น 100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

61 ศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ด้านสังคม
วัฒนธรรม การจัด
องค์กรของหน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน ชุมชน
 และท้องถ่ิน

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.อาจารย์ จ านวน 4
คน นักศึกษา จ านวน 
180 คน เข้าร่วม
โครงการ

30,000              30,000            0 0 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจ การ
บริหารจัดการ
โครงการของหน่วย
ราชการท้ังภาค
แนวคิดทฤษฏี         
  2.เพ่ือสงเสริม
สนับสนุน ให้นักศึกษา
 คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีมีทักษะการ
เรียนรู้ จากพ้ืนท่ีจริง 
และการลงมือใน
การศึกษาทางรปศ. 
สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษา จ านวน 184 
คน คิดเป็น 100%

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

62 วัสดุฝึก - วัสดุรายวิชา 5 อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

              65,696             65,696 0 0 ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน

มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการใช้ประกอบการ
เรียนการสอน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

63 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
รับการนิเทศ

เพ่ือนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี

0 20,000            20,000            0  เพ่ือสนับสนุนและ
สร้างความเข้าใจใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา

 นักศึกษาสาขาดนตรีท่ี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้รับ จ านวนกว่า 300 
คนได้รับการนิเทศ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

64 วัสดุฝึก - วัสดุรายวิชา 5 ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

            117,736           117,736 0 0 ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนมีความ
สมบูรณ์มากข้ึนมี
หลักสูตรท่ีทันสมัย มี
ระบบ กลไก ในการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย มีระบการ
ประเมิน การก ากับ

มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการใช้ประกอบการ
เรียนการสอน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

65 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
รับการนิเทศ

เพ่ือนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี

0 20,000            20,000            0  เพ่ือสนับสนุนและ
สร้างความเข้าใจใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา

 นักศึกษาสาขาดนตรีท่ี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้รับ จ านวนกว่า 300 
คนได้รับการนิเทศ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

66 วัสดุฝึก - วัสดุรายวิชา 5 ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

            117,736           117,736 0 0 ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนมีความ
สมบูรณ์มากข้ึนมี
หลักสูตรท่ีทันสมัย มี
ระบบ กลไก ในการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย มีระบการ
ประเมิน การก ากับ
ติดตามท่ีมีคุณภาพ

มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการใช้ประกอบการ
เรียนการสอน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

67 โครงการนิเทศ
นักศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร

2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
รับการนิเทศ

ร้อยละ 80ของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
นิเทศ

0 78,600            78,600 เพ่ือสนับสนุนและ
สร้างความเข้าใจใน
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
ท าให้การจัด
การศึกษาของ
หลักสูตรมีความ
คล่องตัว ได้รับความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน

1. นักศึกษาสาขาสังคม
ศึกษาท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 160 คนได้รับ
การนิเทศจากอาจารย์

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

68 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 5

2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 6,078               6,078             0 10,000            10,000            0 เพ่ือให้นักศึกษาสาขา
สังคมศึกษาได้
วิสัยทัศน์ ในการ
วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลง แบบ
บูรณาการศาสตร์
สาขาต่างๆ มอง
ภาพรวมของโลกท่ี
เปล่ียนแปลงของโลก
ในองค์ของความรู้ท่ี
หลากหลายนักศึกษา
ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ
จากการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ
 เพ่ือตอบโจทย์การ
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
ได้ตามหลักสูตร
แกนกลางทางการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 จ านวนนักศึกษา
คณาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
180 คน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

69 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน

2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เรียนของรายวิชาใน
หลักสูตรเข้าร่วม
โครงการ

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

20,000              20,000            0 21,930            21,930            0 เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
วิสัยทัศน์ ในการ
วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลง แบบ
บูรณาการศาสตร์ 
สาขาต่างๆ มอง
ภาพรวมของโลกท่ี
เปล่ียนแปลงของโลก
ในองค์รวมของ
ความรู้ท่ีหลากหลาย 
นักศึกษา

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 170
 คน มีความรู้ความ
เข้าใจ ในวัตถุ ประสงค์
การจัดโคงการ ไดรับ
การเรียนรู้กระบวนการ
สัมมนา กระบวนการ
จัดสัมมนา มีวิสัยทัศน์
ในการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงแบบบูรณา
การศาสตร์สาขาต่างๆ

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

70 สนับสนุนโครงการ/กิจ
กรรมการบริหาร

ประกันคุณภาพระดับ
คณะตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  
การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ

เพ่ือสนับสนุนให้มี
หลักสูตรท่ีดีและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
สังคมประเทศ

1โครงการ 0 25,000 25,000 0 1โครงการ  คณะ
วิทยาการ
จัดการ



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

71 ค่าใช้จ่ายพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่ง
การประกอบการและ
ตลาดแรงงาน

ประกันคุณภาพระดับ
คณะองค์ประกอบท่ี 1
 การผลิตบัณฑิตตัว
บ่งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสูตรองค์ประกอบ
ท่ี 3 นักศึกษาตัวบ่งช้ีท่ี
 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

เพ่ือสนับสนุนให้มี
หลักสูตรท่ีดีและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
สังคมประเทศ

1 โครงการ             400,000 396,600 3,400 0 1โครงการ  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

72 พัฒนาโปรแกรมและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสาขา

ประกันคุณภาพระดับ
คณะองค์ประกอบท่ี 1
 การผลิตบัณฑิตตัว
บ่งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสูตรองค์ประกอบ
ท่ี 3 นักศึกษาตัวบ่งช้ีท่ี
 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

เพ่ือสนับสนุนให้มี
หลักสูตรท่ีดีและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
สังคมประเทศ

 7 หลักสูตร 0 83,000 83,000 0  7 หลักสูตร  คณะ
วิทยาการ
จัดการ



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

73 โครงการสัมมนาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 
สาขาวิชาอุตาสหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560

ระดับหลักสูตร 2.1 2.2
  3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 
4.3 5.1 5.2 5.3

จ านวนผู้เข้าร่วม 150 150 79,280 79,280 0  -  - #VALUE! ความพึงพอใจ 4.00 จ านวนผู้เข้าร่วม 450  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

74 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศ วันท่ี 12 -
13 สิงหาคม 2560 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสุรินทร์

ระดับสาขา องค์ 5 จ านวนผู้เข้าร่วม 30 18,960 18,960 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

75 โครงอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานกลึง
พ้ืนฐาน สาขา
เทคโนโลยีเคร่ืองกล 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 15 สิงหาคม 
2560

ระดับสาขา 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วม 52 14,800 14,800 0  -  - #VALUE! ได้ใช้ทักษะในเคร่ืองกล จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

79 โครงการปรับปรุงเพ่ือ
เสริมสร้างกิจกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มห
วิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระดับคณะ องค์ 5 ได้ห้องเพ่ือส่งเสริม
สร้างกิจกรรมการเรียน
การสอน

ห้องเรียน 1 ห้อง  -  - #VALUE! 30,000 30,000 0 ระดับความพึงพอใจ
ระดับดี

ได้ห้องเรียน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

77 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
เทคโนโลยีการติดต้ัง
และบ ารุงรักษากล้อง
วงจรปิด สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศ วันท่ี 5-9 
สิงหาคม 2560

ระดับสาขา องค์ 5      
  ระดับคณะ องค์ 1    
  1.5 1.6

ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

40 28,558 28,558 0  -  - ระดับความพึงพอใจ
ระดับดี

จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

78 โครงการอบรมการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองาน
อาชีพส าหรับนักศึกษา
ท่ีจะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
วันท่ี 27 เมษายน 2559

ระดับคณะ 1.4 จ านวนผู้ร่วม 50 20,400 20,400 0  -  - ระดับความพึงพอใจ จ านวนผู้เข้าร่วม 50  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

79 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง งาน
เขียนแบบด้วย CAD 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
เคร่ืองกล  วันท่ี27- 28
 กุมภาพันธ์ 2560

ระดับสาขา 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วม 40 16,400 16,400 0  -  - #VALUE! นักศึกษาสามารถ
เขียนแบบได้ตามใบ
งาน

ผู้เข้าร่วมจ านวน 40 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

80 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2559 
วันท่ี 14 มีนาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 2.1 
2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 
4.2 4.3 5.1 5.2

จ านวนผู้เข้าร่วม 5 คน 40,950 40,950 0  -  - อาจารย์ นักศึกษา
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน

จ านวนผู้เข้ารวม 5 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

81 โครงการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ ปีการศึกษา
 2529 วันท่ี 16-17 
กรกฎาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 61.

ผู้เข้าร่วมงาน 50 54,800 54,800 0  -  - เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของการท างาน

จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

82 โครงการพัฒนา
นักศึกษา "โครงการ
อบรมเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
เรียน"สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนลยี วันท่ี 4 
มิถุนายน 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 61.

จ านวผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 10,000 10,000 0 0 ระดับความพึงพอใจ 
4.00

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

83 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 14 
มีนาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 61.

ผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ80 9,600 9,600 0 0 มีควารู้ความเข้าใจใน
การออกฝึก
ประสบการณ์

ร้อยละ 80  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

84 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรม 
AutoCAD ส าหรับ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 วันท่ี 13-15 
พฤศจิกายน 2559

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม 18 คน 13,920 13,920 0  -  - #VALUE! ผู้เข้าร่วมได้น าความรู้
ไปใช้กับการท างานได้

จ านวนผู้เข้าร่วม 18 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

85 โครงการแนะแนว
เตรียมความพร้อมรับ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

1,000 15,000 15,000 0 0 ระด้บความพึงพอใจ 
4.00

ผู้เข้าร่วม 1000 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

86 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 วันท่ี 9-10 
มีนาคม 2560

ระดับสาขา 2.1 3.2 
3.3 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

70 คน 21,200 21,200 0  -  - ระดับควมพึงพอใจ 
ระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 70 คน

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

87 โดรงการอบรมทาง
วิชาการ เร่ือง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน เพ่ือเตรียมตัว
เข้าสู่สมาคมอาเซียน 
สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2/2559 
วันท่ี 13-14 มีนาคม 
2560

ระดับคณะ 1.6 จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 10,000 10,000 0  -  - ระด้บความพึงพอใจ 
ระดับมาก

จ านวน 50 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

88 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2559 
วันท่ี 7-9 มิ.ย.60

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

50 14,644 14,644 0  -  - ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

89 ไปราชการเพ่ือศึกษาดู
งานท่ีเก่ียวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรม วันท่ี 
4-6 พฤษภาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 5,146 5,146 0  -  - ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

90 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปรับพ้ืนฐาน
ทักษะและทักษะ
พ้ืนฐานวิชการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าสู่ช้ันเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 3.2.3.3 5.1 5.4จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 จ านวนผู้ร่วม 15,450 15,450 0  -  - ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

91 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 วันท่ี 
26 พฤษภาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 3,000 3,000 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

92 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
วันท่ี 29-31 
พฤษภาคม 2560 และ
วันท่ี 1-2 มิถุนายน 
2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 19,032 19,032 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

93 โครงการอบรมให้
ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
เขียนเบ้ืองต้นและฝึก
ปฏิบัติการเขียน 
APPLIACTION

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 15,200 15,200 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

94 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัด
ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปี
 2560 วันท่ี 29-30 
กรกฎาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 28,400 28,400 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

95 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 วันท่ี 12-13 
สิงหาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 18,960 18,960 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

96 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยี วันท่ี 14-19
 พฤษภาคม 2560 
และวันท่ี 28-31 
พฤษภาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 50,000 50,000 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

97 โครงการศึกษาดูงาน
การบริหารการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม ณ
 บริษัท คูโบต้า เอ็นจ้ิน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
วันท่ี 7-8 มีนาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 24,300 24,300 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

98 โครงการศึกษาดูงาน
การบริหารงานการ
ผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม วันท่ี 
22-24 มิถุนายน 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 25,700 25,700 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

99 โครงการนิเทศ
นักศึกษา วันท่ี 2-4 
ธ้นวาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 20,000 20,000 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

100 โครงการนิทรรศการ
ผลงานคณาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 35,000 35,000 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

101 โครงการพัฒนา
คุณภาพคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์
ด้านการคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนา
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
เพ่ือการบริการชุมชน
วันท่ี 9-12 มีนาคม 
2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 19,800 19,800 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

102 โครงการไปราชาการ
เพ่ือนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา วันท่ี 8-10 
พฤษภาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

จ านวนผู้ร่วม 23,780 23,780 0 0 ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

103 โครงการอบรมการ
วางแผนงานก่อสร้าง
ด้วย Microsoft 
Project วันท่ี 22 -23 
กุมภาพันธ์ 2560

ระดับสาขา 1.1 
3.2.3.3 5.1 5.4

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

60  21,600 21,600 0 0 ระดับความพึงพอใจ 
ระดับมาก

ผู้เข้าร่วม จ านวน 60 คน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

104 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพปี
การศึกษา 2559 วันท่ี 
23-25 พฤษภาคม 
2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 61.

ผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ80 11,208 11,208 0  -  - 0 มีควารู้ความเข้าใจใน
การออกฝึก
ประสบการณ์

ร้อยละ 80  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

105 โครงการทัศนศึกษาดู
งานโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้
ด้านงานวิจัย 
สร้างสรรค์เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวันท่ี 
18-10 สิงหาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

ผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ80 14,352 14,352 0  -  - 0 มีความรู้ด้านงานวิจัย ร้อยละ 80  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

106 ไปราชการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา วันท่ี
 19-23 ธันวาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

ร้อยละ80 15,252 15,252 0  -  - 0 ระดับความพึงพอใจ
ระดับดี

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

107 ไปราชการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา วันท่ี
 19-23 ธันวาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

ร้อยละ80 15,252 15,252 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ
ระดับดี

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

108 โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา วันท่ี 
3 มกราคม - 3 
กุมภาพันธ์ 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 15,790 15,790 0 0 ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

109 โครงการอบรมพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยี วันท่ี 8-9 
กุมภาพันธ์

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 10,000 10,000 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.00

จ านนวนผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

110 โครงการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยี วันท่ี 15-17
 กุมภาพันธ์ 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 91,500 91,500 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.10

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

112 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูข้ันปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา วันท่ี 29
 พฤษภาคม -2 
มิถุนายน 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

ร้อยละ80 28,108 28,108 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.10

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

113 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูข้ันปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา วันท่ี 
24-31 กรกฎาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

ร้อยละ80 28,108 28,108 0  -  - #VALUE! ระดับความพึงพอใจ 
4.10

จ านวนนักศึกษาท่ีออก
ฝึก

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

114 โครงการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยี วันท่ี 15-17
 กุมภาพันธ์ 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 91,500 91,500 0  -  - 0 ระดับความพึงพอใจ 
4.10

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

115 โครงการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษา
ในด้านเทคโนโลยีใน
สถานประกอบการ ใน
วันท่ี 19-21 กรกฎาคม
 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 79,280 79,280 0  -  - 0 ระดับความพึงพอใจ 
4.10

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

116 โครงการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานวิจัยและ
ส่ิงแวดล้อมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ วันท่ี 
23-25 สิงหาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 
2.2-2.2 3.1-3.3 4.1 -
4.3 5.1-5.3 6.1

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 28,360 28,360 0  -  - 0 ระดับความพึงพอใจ 
4.10

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ
 80

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

117 โครงการศึกษาดูงาน
บริหารการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม 
บริษัทดับเบ้ิลเอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน)
 22-24 มิถุนายน 2560

ระดับคณะ องค์ท่ี 5 จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 25,700 25,700 0  -  - 0 น าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน

จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

118 โครงการศึกษาดูงาน
การบริหารการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม ณ
 บริษัทคูโบต้า เอ็นจ้ิน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
วันท่ี 7-8 มีนาคม 2560

ระดับคณะ องค์ท่ี 5 จ านวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 24,430 24,430 0  -  - 0 ระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

119 เตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาใหม่

สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 
ระดับหลักสูตร

ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ80               30,000 30,000.00 0 - 0  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 นศ.ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตน
ในการเข้ามาเรียน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

120 อบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่
นักศึกษา

สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับความพึงพอใจดี
มาก

              20,000 20,000.00 0 0  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 นศ.ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

121 สนับสนุนระบบ
สารสนเทศและห้องสมุด

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

0 10,000.00 9,993 7  มีการเบิกจ่าย100%  งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดท่ีมีระบบดีข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

122 จัดการศึกษาสาขา 
วท.บ.เกษตรศาสตร์

สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

              95,200             95,200 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการศึกษา
ของหลักสูตรมีความ
คล่องตัว ได้รับความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

123 จัดการศึกษาสาขา 
ค.บ.-ควบ เกษตรศาสตร์

สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

            232,850 232,846.00 4 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการศึกษา
ของหลักสูตรมีความ
คล่องตัว ได้รับความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

124 จัดการศึกษาสาขา 
วท.บ.สัตวศาสตร์

สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

              18,900             18,900 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการศึกษา
ของหลักสูตรมีความ
คล่องตัว ได้รับความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

125 จัดการศึกษาสาขา 
วท.บ.การจัดการโลจิ
สติกส์

สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

              16,800             16,800 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการศึกษา
ของหลักสูตรมีความ
คล่องตัว ได้รับความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

126 จัดการศึกษา สาขา 
วท.บ.เกษตรฯ (กศ.บป.)

สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

0 10,800.00 10,800 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการศึกษา
ของหลักสูตรมีความ
คล่องตัว ได้รับความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

127 งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร

สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

              10,000             10,000 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  บุคลากรผู้ร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจในการจัดงาน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

128 ปฐมนิเทศนักศึกษา สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถ
ประสงค์ของโครงการ

              20,000             20,000 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  นศ.ใหม่ได้รับความรู้ใน
ด้านต่างๆในการท่ี
ปฏิบัติตนอยู่ในร้ัว
มหาวิทยาลัย

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

129 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ80               20,000             20,000 0 0  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ100%

 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร130 นิเทศนักศึกษสาขา 

วท.บ.เกษตรฯ
สกอ.1.1,1.5,1.6 ร้อยละการรับการนิเทศ ร้อยละ80               15,000             15,000 0 0  มีการนิเทศนักศึกษา

 100%
 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร131 นิเทศนักศึกษาสา

ขาวท.บ.สัตวศาสตร์
สกอ.1.1,1.5,1.6 ร้อยละการรับการนิเทศ ร้อยละ80               15,000             15,000 0 0  มีการนิเทศนักศึกษา

 100%
 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

132 นิเทศนักศึกษาสาขา
ควบเกษตรฯ

สกอ.1.1,1.5,1.6 ร้อยละการรับการนิเทศ ร้อยละ80               15,000             15,000 0 0  มีการนิเทศนักศึกษา
 100%

 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

133 นิเทศนักศึกษาสาขา
ค.บ.เกษตรฯ

สกอ.1.1,1.5,1.6 ร้อยละการรับการนิเทศ ร้อยละ80               20,000             20,000 0 0  มีการนิเทศนักศึกษา
 100%

 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

134 แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา

สกอ.1.1,1.5,1.6 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ดีมาก               18,000             18,000 0 0  มีการออกแนะแนว 
100%

 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

135 กีฬาสานสัมพันธ์คณะ
เกษตร

สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ดีมาก               20,000             20,000 0 0  มีการออกแนะแนว 
100%

 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

136 ฟุตบอลประเพณีชาว
เกษตรฯ

สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ดีมาก                7,000              7,000 0 0  ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 100%

 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดับดีมาก

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

137 โรงเรือนเล้ียงไก่ สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

            800,000           800,000 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

138 ค่าวัสดุฝึก-วัสดุรายวิชา
 ปกติ

สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

            286,776           286,776 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

139 จัดหาวัสดุส านักงาน สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

            200,000           199,919 81 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

140 ซ่อมครุภัณฑ์ สกอ.องค์ประกอบท่ี 1
 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการ
เรียนการสอนให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

              68,710             68,710 0 0  มีการเบิกจ่าย100%  ท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

141 โครงการจัดจ้าง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

องค์ประกอบท่ี 1    
การผลิตบัณฑิต

สนง.มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 1 อัตรา

1 อัตรา 0 133,000.00 133,000.00 0  สามารถให้ความรู้แก่
คณาจารย์และผู้มา
ติดต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ

 มีผู้มาใช้บริการ ร้อยละ
 80

 โครง
บัณฑิตศึกษา

142 โครงการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์

องค์ประกอบท่ี 1    
การผลิตบัณฑิต

ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เข้าใจในเน้ือหากิจกรรม

100 คน 0 25,200.00 25,200.00 0  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ ในเน้ือหา
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

 โครง
บัณฑิตศึกษา

143 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
วิทยานิพนธ์และการใช้
งานระบบวารสาร
ออนไลน์

องค์ประกอบท่ี 1    
การผลิตบัณฑิต

ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เข้าใจในเน้ือหากิจกรรม

70 คน 0 26,800.00 26,800.00 0  นักศึกษามีการ
พัฒนาความรู้ความ
สามรในการจัดท า
วิทยานิพนธ์

 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

 โครง
บัณฑิตศึกษา



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

144 โครงการสร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ
ส าหรับหน่วยงาน

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ

ร้อยละจ านวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ เข้าใจ
ในเน้ือหากิจกรรม

70 คน               20,000         18,900.00 1,100 0  ระดับคณภาพแต่ละ
มาตรฐานได้ปริเมิน
ตนเองสูงข้ึน

 โครง
บัณฑิตศึกษา

145 โครงการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา

องค์ประกอบท่ี 2 กลุ่ม
งานเชิงกลยุทธ์

ทุกตัวช้ีวัด เชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการใช้
หลักสูตรมีความรู้ความ
เข้าใจตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพเชิง
ปริมาณ : มีเล่ม
หลักสูตรครบจ านวน 
58 เล่ม

         1,000,000 849,205 150,795 - - #VALUE! 1. การพัฒนาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปอย่าง
มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร   
 2. การพัฒนา 
ส่งเสริมนักศึกษาใน
การเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทย

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

146 กระบวนการผลิตบัณฑิต องค์ประกอบท่ี1 กลุ่ม
งานประจ าพันธกิจ 
การให้บริการวิชาการ
และรับสมัครนักศึกษา

ทุกตัวช้ีวัด เชิงคุณภาพ : ผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ิน
เชิงปริมาณ : แนะแนว
การศึกษาต่อจ านวน  
14  โรงเรียน

 - - 0 800,000 791,470 8,530 1. นักเรียน นักศึกษา
 ประชาชนท่ัวไป
ทราบข้อมูลการรับ
สมัคร ประจ าปี
การศึกษา 2560 
และผู้ท่ีสนใจส

1. การจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

147 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี
ท่ี 5.1

ร้อยละของ
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร
สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค   ตค
59-กย60

  -   - 0 314,999.93 314,999.93 0 ผู้ใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตพอใจต่อ
การบริการ

จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต 
ต้ังแต่เดือน เมย - กย 60

 ส านักวิทย
บริการฯ

148 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ของกสท.

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี
ท่ี 5.1

ร้อยละของ
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร
สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค ตค- 
พย59

  -   - 0 288,900.00 288,900.00 0 ผู้ใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตพอใจต่อ
การบริการ

จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต 
ต้ังแต่เดือน ตค - พย 59

 ส านักวิทย
บริการฯ



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

149 ค่าเช่าหมายเลข ISDN 
และโทรศัพท์ สนง.

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี
ท่ี 5.1

ร้อยละของ
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร
สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค  ตค
59-กย60

  -   - 0 195,204.00 193,691.40 1,513 ผู้ใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตพอใจต่อ
การบริการ

จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต 
ต้ังแต่เดือน ตค 59 ถึง 
กย 60

 ส านักวิทย
บริการฯ

150 ค่าระบบป้องกันการ
บุกรุกเครือข่าย

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี
ท่ี 5.1

ร้อยละของ
งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร
สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค    
ตค59-กย60

  -   - 0 22,486.00 22,309.50 177 ผู้ใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต มีระบบ
ป้องกันการบุกรุกบน
เครือข่ายให้พอใจต่อ
การบริการ

จ่ายอินเทอร์เน็ต ตลอด
ระยะเวลา 1 ปี จ านวน
 1 คร้ัง

 ส านักวิทย
บริการฯ

151 จัดซ้ือวารสารและ
ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง องค์ประกอบท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

จ านวนช่ือเร่ือง/เล่ม
ของวารสารและส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง เพ่ิมข้ึน

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และ
วารสาร ตค59-กย 60

  -   - 

0 200,000.00 200,000.00 0 มีหนังสือพิมพ์และ
วารสารหลากหลาย
สาขา

มีวารสารและ
ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง
ให้บริการ ตค 59 ถึง กย
 60

 ส านักวิทย
บริการฯ

152 บ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ

จ านวนคร้ังของการ
บ ารุงรักษาห้องสมุด
อัตโนมัติ

บ ารุงรักษาระบบ
อัตโนมัติ                 
   ตค59-กย 60

  -   - 0 150,000.00 150,000.00 0 ห้องสมุดมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ส าหรับจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ

บ ารุงรักษาระบบ
อัตโนมัติ  ตค59-กย 60

 ส านักวิทย
บริการฯ

153 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

องค์ประกอบท่ี 1 การ
ผลิตบัณฑิต

จ านวนช่ือเร่ืองของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมข้ึน

จัดซ้ือวัสดุสนง./จัดซ้ือ
หนังสือ

  -   - 0 770,000.00 769,957.45 43 มีทรัพยากร
สารสนเทศตรงตาม
สาขาวิชา

ห้องสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน

 ส านักวิทย
บริการฯ

154 สัปดาห์ห้องสมุด องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ ร้อยละของผู้เข้าร่วม 

โครงการ

จัดกิจกรรมงาน
สัปดาห์ห้องสมุด        
       1 คร้ัง   -   - 

0

35,000.00 34,718.00

282 มีการส่งและสร้าง
นิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมงานสัปดาห์

ห้องสมุด 1 คร้ัง

 ส านักวิทย
บริการฯ

155 ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ จ านวนฐานข้อมูล

วิชาการออนไลน์

จัดอบรมการรู้
สารสนเทศ    1 คร้ัง

  -   - 

0 40,000.00 40,000.00 0 ผู้เข้าอบรมรู้จัก
วิธีการสืบค้น
สารสนเทศจาก Web
 OPAC ของส านักฯ

คณาจารย์บุคลากร 
นักศึกษาเข้าร่วมอบรม 
4 คร้ัง

 ส านักวิทย
บริการฯ

156 หอจดหมายเหตุ ม.รภ.
สร

องค์ประกอบท่ี 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

จ านวนคร้ังในการ
พัฒนาฐานข้อมูลหอ
ประวัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์

จัดท าประวัติ
มหาวิทยาลัยฯ /วัสดุ

  -   - 

0 30,000.00 29,985.00 15
จัดท าประวัติ
มหาวิทยาลัยฯ /วัสดุ

จัดซ้ือวัสดุและอัดภาพ
และคัดลอกภาพ

 ส านักวิทย
บริการฯ



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

157 จัดซ้ือครุภัณฑ์ องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ

จ านวนครุภัณฑ์ท่ีได้รับ
การจัดสรรอาคาร 
สถานท่ี ห้องเรียน 
และส่ิงแวดล้อม เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เคร่ืองปรับอากาศ/
รถเข็น/โทรศัพท์ 
โทรสาร/โปรเจคเตอร์/
โน๊คบุ๊ค

  -   - 

0 1,139,500.07 1,139,500.00 0 ผู้เข้าใช้บริการมีความ
สะดวกและพึงพอใจ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา
 3 เคร่ือง /
เคร่ืองปรับอากาศ 2 
เคร่ือง/รถเข็น 5 คัน/
โทรศัพท์ 1เคร่ือง 
โทรสาร 1 เคร่ือง/
โปรเจคเตอร์ 4 เคร่ือง/
คอมพิวเตอร์Alin one 
20 เคร่ือง/เคร่ืองตัด
กระดาษไฟฟ้า 1 
เคร่ือง/ครุภัณ์
คอมพิวเตอร์ 3 รายการ

 ส านักวิทย
บริการฯ

158 โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน

สมศ. ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด

100 0 1,012,500 422,480 590,020  ร้อยละ 100  โรงเรียนสาธิต

159 โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอุปกรณ์

สมศ. ร้อยละของ
งบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติ

100             167,400             77,240 90,160 0  ร้อยละ 100  โรงเรียนสาธิต

160 โครงการสุขภาพดี  ชีวี
มีสุข

สมศ. ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอน      ท่ีท า
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
 และจิตใจท่ีดี

85               29,000             29,000 0 0  ร้อยละ 85  โรงเรียนสาธิต

161 โครงการวันเกียรติยศ สมศ. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง

90               20,000

            20,000

0 0  ร้อยละ 90  โรงเรียนสาธิต

162 โครงการวันส าคัญ สมศ. ร้อยละของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ท่ีจัดข้ึนในโรงเรียน

90               50,000             50,000 0 0  ร้อยละ 90  โรงเรียนสาธิต



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

163 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

สมศ. ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ความรู้คู่คุณธรรม

90               25,000             25,000 0 0  ร้อยละ 90  โรงเรียนสาธิต

           976,597 924,097 52,500 4,111,974 4,100,166 11,808



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน

ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
งบประมาณ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

ผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

 หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนท่ีกองนโยบายและแผนจัดสรรให้







































































































รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

1 โครงการค่าจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว
ประจ าคณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับคณะ 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ได้บุคลากรท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน 26 
อัตรา

0 1,993,189 1,993,189 0 ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ได้บุคลากรท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน 26 
อัตรา

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

2 โครงการเงินสมทบ
ประกันสังคม
เจ้าหน้าท่ีคณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับคณะ 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ได้บุคลากรท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน 26 
อัตรา

0 59,769 59,769 0 ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ได้บุคลากรท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน 26 
อัตรา

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

3 โครงการไปราชการ
คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับคณะ 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ส าเร็จร้อยละ 80 102,661 102,661 0 8,892 8,458 434 ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ส าเร็จร้อยละ 80  สนง.คณะครุ
ศาสตร์

4 โครงการบริหาร
คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับคณะ 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ส าเร็จร้อยละ 80 67,720 67,720 0 0 ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ส าเร็จร้อยละ 80  สนง.คณะครุ
ศาสตร์

5 โครงการ
สาธารณูปโภคคณะ
ครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับคณะ 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ส าเร็จร้อยละ 80 0 30,000 29,625 375 ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ส าเร็จร้อยละ 80  สนง.คณะครุ
ศาสตร์

6 ค่าจ้างช่ัวคราว/
สมทบประกันสังคม

องค์ประกอบท่ี 5  5.1 1. บุคลากรได้รับ
เงินเดือน ครบ12 เดือน

ร้อยละ 100 0 7,674,735.00   7,651,418.16   23,317 ร้อยละ 100  คณะวิทย์ฯ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2560)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

องค์ประกอบท่ี 5  5.1 1. จ านวนโครงการท่ี
ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานท่ีตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยท่ี
ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

1 โครงการ 1,000,000           845,000.00          155,000 0 1 โครงการ  คณะวิทย์ฯ

8 ปรับปรุงห้องสุขา 
(อาคาร 30)

องค์ประกอบท่ี 5  5.1 1. จ านวนโครงการท่ี
ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานท่ีตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยท่ี
ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

1 โครงการ 0 500,000.00      500,000.00     0 1 โครงการ  คณะวิทย์ฯ

9 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี 
2559            
ด าเนินกิจกรรม ณ 
ช้ัน 6 ส านักงาน
หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต อาคาร 38

 1 .พัฒนาการ
บริหารจัดการให้
เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. คณาจารย์ และ
นักวิชาการ เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร       2. 
เอกสาร    รายงานการ
ประเมินตนเอง 
หลักสูตรศิลปกรรมสา
สตรบัณฑิต ประจ าปี 
2559

1. คณาจารย์ และ
นักวิชาการ เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80      2. 
รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปี 2559 
จ านวน 1 เล่ม

                 3,000 3,000                 0 0  1. อาจารย์ และ
นักวิชาการ เข้ารับการ
ประเมิน จ านวน 7 คน
ซ่ึงเกินร้อยละ 80     2.
 รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปี 2559 
จ านวน 1 เล่ม

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

10 โครงการวัสดุฝึกและ
วัสดุรายวิชา

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
การเรียนการสอน 
และจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
เอ้ือต่อองค์กรและ
การจัดการเรียนรู้

1. หลักสูตรจัดซ้ือวัสดุ
รายหัวและรายวิชา
ท้ังหมด

1. หลักสูตรจัดซ้ือวัสดุ
รายหัวและรายวิชา
ท้ังหมดด้วยงบประมาณ
ในการจัดซ้ือท่ีร้อยละ80 
เป็นอย่างต่ า

34,792               34,792               0 0 1. หลักสูตรจัดซ้ือ
งบประมาณในการ
จัดซ้ือท่ีร้อยละ80 ของ
งบวัสดุรายหัวและ
รายวิชาท้ังหมด

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

11 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการ
พัฒนาสังคม

3.1,3.2,3.3 เชิงปริมาณ:  ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ไม่ต่ ากว่า 80 คน 3,000                 3,000                 0 0 หลักสูตรส่งเล่ม SAR 
ตามเวลาท่ีก าหนดและ
ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 80 คน  และ
มีความรู้ความเข้าใจใน
การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ร้อยละ 
85.00 หลักสูตรมี
คะแนนประเมินตนเอง
รายตัวบ่งช้ีตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 
เท่ากับ 3.10  อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

12 โครงการประกัน
คุณภาพสาขา

1 สาขาวิชาภาษาไทยมี
เอกสารส าหรับรับการ
ประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร

เพ่ือให้ระบบการประกัน
คุณภาพของสาขามี
ประสิทธิภาพ

3,000                 3,000                 0 0  หลักสูตรส่งเล่ม SAR 
ตามเวลาท่ีก าหนดและ

ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

13 โครงการบริหาร
หลักสูตร

พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
การเรียนการสอน
และจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือ
เอ้ือต่อองค์กรและ
การจัดการเรียนรู้

หลักสูตรด าเนินงานไป
ได้ด้วยความเรียบร้อย
ตลอดปีงบประมาณ

หลักสูตรสามารถบริหาร
จัดการหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการ
สอนด้วยความเรียบร้อย

                 5,000                  5,000 0 0 หลักสูตรด าเนินการ
ปรับทัศนียภาพภายใน
ห้องส านักงานให้
อาจารย์และนักศึกษา
ท่ีมาติดต่อได้รับความ
สะดวก สบาย

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

14 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร

พัฒนาการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา

หลักสูตรส่งรูปเล่ม Sar 
ตามก าหนดการ

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารผ่านการประเมิน
คุณภาพ

3,000                 3,000                 0 0 หลักสูตรส่งเล่ม SAR 
ตามเวลาท่ีก าหนดและ
ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

15 ค่าจ้างช่ัวคราว ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ
คณะ

เพ่ือใช้สนับสนุนบุคลกร
เป็นค่าจ้างในการ
ปฏิบัติงาน

7 ราย 0 746,706.00      746,706.00     0 ค่าจ้างจ านวน 7 ราย  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

16 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ห้องสมุด

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ
คณะ

เพ่ือสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรท่ีสนใจ

สามารถเบิกจ่ายร้อยละ 
80 %  งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

0 50,000.00       49,042.00       958 ไม่เกินร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

17 ค่าสาธารณูปโภค ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ
คณะ

เพ่ือสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร

สามารถเบิกจ่ายร้อยละ 
80 %  งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

0 40,000.00       39,783.42       217 ไม่เกินร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

18 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ
คณะ

เพ่ือสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา

สามารถเบิกจ่ายร้อยละ 
80 %  งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

0 40,000.00       39,118.27       882 ไม่เกินร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

19 สนับสนุนและพัฒนา
ระบบการ
ด าเนินงานคณะ

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ
คณะ

เพ่ือสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา

สามารถเบิกจ่ายร้อยละ 
80 %  งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

0 500,391.60      499,880.09     512 ไม่เกินร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

20 สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมการบริหาร

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ
คณะ

พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และพัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง

8 โครงการ 0 230,000.00      230,000.00     0 เบิกไม่เกินร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

21 งบด าเนินงานและ
งานประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะ
องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  ระบบ
ก ากับการประกัน

เพ่ือพัฒนาก ากับระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

7 หลักสูตร 0 181,128.08      135,158.80     45,969 มีการด าเนินประกัน
คุณภาพ 7 หลักสูตร

 คณะ
วิทยาการ
จัดการ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

22 ค่าใช้จ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะ
องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  ระบบ
ก ากับการประกัน

เพ่ือพัฒนาก ากับระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

7 หลักสูตร 83,000               83,000.00           0 0 มีการด าเนินประกัน
คุณภาพ 7 หลักสูตร

 คณะ
วิทยาการ
จัดการ

23 ค่าก่อสร้างอาคาร
รวม 1 หลัง

ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีดี

สามารถเบิกจ่ายร้อยละ 
80 %  งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

20,000,000         11,997,500.00      8,002,500 0 ร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

24 งบด าเนินงาน ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ

คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุนในการพัฒนา
ความรู้ตามภาระกิจ
หลักของคณะ

สามารถเบิกจ่ายร้อยละ 
80 %  งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

606,044             606,044.17          0 0 ร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

25 ค่าตอบแทนการสอน ประกันคุณภาพ
ระดับคณะตัวบ่งช้ีท่ี 
5.1  การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ

คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและ
สนับสนุนในการพัฒนา
ความรู้ตามภาระกิจ
หลักของคณะ

สามารถเบิกจ่ายร้อยละ 
80 %  งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

0 440,195.80      261,544.69     178,651 ร้อยละ 80%  คณะ
วิทยาการ
จัดการ

26 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5
 ปี (2560 -2564) 
และแผนปฏิบัติการ 
คณะเทคโนโลยี

ระดับสาขา 1.1  
3.1- 3.3 4.1-4.3  
5.1-5.4  6.1

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ80 50,336 50,336 0  -  - ระดับความพึงพอใจ
ระดับดีมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

27 โครงการรวมความรู้
กิจกรรม 5 ส 
สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ประจ าปี 
2/2559 21 ธันวาคม
 2559

ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนผู้เข้ารวม 53 5,400 5,400 0  -  - มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 53  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

28 โครงการปรับปรุงภมิ
สถาปัตย์และ
ส่ิงแวดล้อมสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธานและ
สถาปัตยกรรม วันท่ี 
15 มีนาคม 2560

ระดับสาขา องคท่ี 6 จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน 9,000 9,000 0  -  - ระดับความพึงพอใจ
ระดับดีมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 100 
คน

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

29 โครงการรักษาความ
สะอาดภายในองค์กร
 (Big Cleaning 
Day) สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2559 

ระดับคณะ องค์ท่ี 5 จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน 4,894 4,894 0  -  - ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใน
ในการท างาน ร้อยละ 
80

จ านวนผู้เข้าร่วม จ านว 
40 คน

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

30 โครงการรักษาความ
สะอาดภายในองค์กร
 (Big Cleaning 
Day) สาขาวิชา
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 วันท่ี 21 ธันวาคม 

ระดับคณะ องค์ท่ี 5 จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน 5,000 5,000 0  -  - ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใน
ในการท างาน ร้อยละ 
80

จ านวนผู้เข้าร่วม จ านว 
80 คน

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

31 จัดซ้ือวัสดุ 4 รายการ ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนวัสดุ 4 รายการ 1,390 1,390 0  -  - ความคุ้มค่า จ านวนวัสดุ  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

32 ซ้ือวัดสุผ้าม่าน ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนวัสดุ จ านวนผ้าม่าน 11,600 11,600 0  -  - ความคุ้มค่า จ านวนวัสดุ  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

33 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนวัสดุ จ านวนวัสดุ 1,103,477 1,103,477 0  -  - ความคุ้มค่า จ านวนวัสดุ  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

34 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์

ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนวัสดุ จ านวนวัสดุ 50,000 50,000 0  -  - ความคุ้มค่า จ านวนวัสดุ  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

35 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง 
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต คณะ
เทคโนโลยี

ระดับคณะ องค์ 5 ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

10 30,952 30,952 0  -  - ได้ยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

36 ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว (รายได้)

ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนลูกจ้างไม่น้อย
กว่า

31 อัตรา  -  - 4,023,578 4,023,578 ความคุ้มค่า จ านวนลูกจ้าง  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

37 ค่าจ้างลูกจ้างป.เอก ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนลูกจ้างไม่น้อย
กว่า

1 อัตรา  -  - 122,280 122,280 0 ความคุ้มค่า จ านวนลูกจ้าง  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

38 เงินค่าสบทบ
ประกันสังคม

ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนลูกจ้างไม่น้อย
กว่า

31 อัตรา  -  - 211,572 211,572 0 ความคุ้มค่า จ านวนลูกจ้าง  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

39 ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว (บัณฑิตป.
เอก

ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนลูกจ้างไม่น้อย
กว่า

1 อัตรา 0 6,120 6,120 0 ความคุ้มค่า จ านวนลูกจ้าง  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

40 ค่าสาธารณูปโภค ระดับคณะ องค์ 5 ค่าโทรศัพท์ จ านวนการใช้งาน 0 14,228 14,228 0 ความคุ้มค่า จ านวนการใช้งาน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

41 งานบริหารงานคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ระดับคณะองค์ 5 การใช้งาน จ านวนการใช้งาน 348,106 348,106 0  -  - 0 ความคุ้มค่า จ านวนการใช้งาน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

42 การบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยี

ระดับคณะองค์ 5 การใช้งาน จ านวนการใช้งาน  -  - 1,093,744 1,093,744 0 ความคุ้มค่า จ านวนการใช้งาน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

43 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยี

ระดับคณะองค์ 5 การใช้งาน จ านวนการใช้งาน  -  - 269,320 269,320 0 ความคุ้มค่า จ านวนการใช้งาน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

44 โครงการบริหารงาน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมป.เอก

ระดับคณะองค์ 5 การใข้งาน จ านวนการใช้งาน  -  - 260,599 260,599 0 ความคุ้มค่า จ านวนการใช้งาน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

45 โครงการบริหารงาน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมป.โท

ระดับคณะ องค์ 5 การใช้งาน จ านวนการใช้งาน  -  - 14,131 14,131 0 ความคุ้มค่า จ านวนการใช้งาน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

46 ประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ระดับคณะ องค์ 5 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 118,000 118,000 0  -        - เข้าในงานประกัน
คุณภาพ

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

47 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เพ่ือการ
เรียนการสอน

ระด้บคณะ องค์ 5 การใข้งาน จ านวนการใช้งาน 1,546,000 1,546,000 0  -  - ความคุ้มค่า จ านวนการใช้งาน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

48 โครงการประกัน
คุณภาพสาขาวิชาโล
จิติกส์

ระดับคณะ องค์ 2 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80  -  - 10,000 10,000 0 เข้าในงานประกัน
คุณภาพ

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

49 ค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงานภาค
ปกติ

ระดับคณะ องค์ 2 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ร้อยละ80  -  - 51,200 51,200 0 ความคุ้มค่า จ านวนอาจารย์ผู้สอน  คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

50 ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

สกอ. องค์ประกอบ  
   ท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี

พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน
คณะเกษตรฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 48,000 48,000 0 0 ทุกหลักสูตรมีผลการ
ประเมินในระดับดี

มีการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธภาพมากข้ึน

 คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

51 สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

สกอ.องค์ประกอบท่ี 
1 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

               20,000                20,000 0 0 ทุกหลักสูตรมีผลการ
ประเมินในระดับดี

มีการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธภาพมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

52 ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะ

สกอ. องค์ประกอบ  
   ท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

               19,500                19,500 0 0  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ครบ100%

 มีการจัดท าแผนเสร็จ
สมบูรณ์

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

53 บริหารคณะ สกอ. องค์ประกอบ  
   ท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

0 19,095.00 19,095 0  มีการเบิกจ่ายครบ 
100%

 ท าให้การบริหาร
จัดการเรียนการสอนมี
ความคล่องตัวมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

54 บริหารหน่วยงาน สกอ. องค์ประกอบ  
   ท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

             384,474               384,474 0 0  มีการเบิกจ่ายครบ 
100%

 ท าให้การบริหาร
จัดการเรียนการสอนมี
ความคล่องตัวมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

55 สาธารณูปโภค (ค่า
โทรศัพท์)

สกอ. องค์ประกอบ  
   ท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

0 12,000.00 11,129 871  มีการเบิกจ่ายครบ 
100%

 ท าให้การบริหาร
จัดการเรียนการสอนมี
ความคล่องตัวมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

56 ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวและ
ประกันสังคม

สกอ. องค์ประกอบ  
   ท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

0 1,778,536.00 1,778,536 0  มีการเบิกจ่ายครบ 
100%

 ท าให้การบริหาร
จัดการเรียนการสอนมี
ความคล่องตัวมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

57 ค่าตอบแทนการสอน
 กศ.บป.

สกอ. องค์ประกอบ  
   ท่ี 5 ทุกตัวบ่งช้ี

ร้อยละการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 100% 
สามารถใช้งบประมาณ
ในโครงการให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์
คณะข้อท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนงานผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

0 5,684.00 5,040 644  มีการเบิกจ่าย 88.67%  ท าให้การบริหาร
จัดการเรียนการสอนมี
ความคล่องตัวมากข้ึน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

58 โครงการด าเนินงาน
และบริหารฯ

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ

การด าเนินงานด้านการ
จัดการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถให้บริการได้
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

0 1,209,064.00 232,759.90 976,304  การด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

 โครง
บัณฑิตศึกษา

59 ค่าสาธารณูปโภค องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ

ร้อยละของงบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรร
สาธารณูปโภค

ค่าโทรศัพท์ ต.ค.59-
ก.ย.60

0 4,732.00 -4,732  จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

 โครง
บัณฑิตศึกษา

60 ค่าใช้จ่ายส าหรับเบ้ีย
ประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ

มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ประจ าเดือน

ค่าโทรศัพท์ ต.ค.59-
ก.ย.60

0 70,660.00 -70,660  พิจารณาท าความ
เข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

 จัดประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 12
 คร้ัง

 โครง
บัณฑิตศึกษา



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

61 ค่าจ้างช่ัวคราว องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว 6 ราย 0 770,364.00 642,000.00 128,364  สถาบันสามารถ
ด าเนินงานได้ส าเร็จ
ตามภารกิจ

 ลูกจ้างช่ัวคราวจ านวน
 6 ราย

 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา

62 บริหารงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารโครงการ
สถาบัน

ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 80 0 404,636.00 402,801.16 1,835  สามารถบริหารจัดการ
งานในสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ร้อยละ 99.54  สถาบันวิจัย 
และพัฒนา

63 โครงการค่าจ้าง
ช่ัวคราวจ านวน 2 
ราย

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การ
บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม   พันธกิจ

 มีบุคลากร(ลูกจ้าง
ช่ัวคราว)ปฏิบัติงานใน
ส านักฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีลูกจ้างช่ัวคราวจ านวน
 2 ราย

 –  – #VALUE! 256,800 228,806 27,994  ลูกจ้างช่ัวคราว
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภพ

 มีลูกจ้างช่ัวคราวอย่าง
น้อย 2 คน

 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม

64  โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การ
บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม   พันธกิจ

ด าเนินการเบิกจ่ายและ
จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ/ตอบ
แทน/ใช้สอย ภายใน
ส านักงาน

เพ่ือเบิกจ่ายและจัดซ้ือ
จัดจ้างวัสดุ/
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
ภายใน

             100,000                97,060 2,940  –  –  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีความ
ทันสมัยและพร้อมใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 การจัดซ้ือวัสดุเพ่ือ
พัฒนาระบบและจ้าง
หมา 2 รายการ

 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม

65 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การ
บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม   พันธกิจ

 มีการจัดทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระหว่าง
บุคลากรส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือ
ประกอบกับงานประกัน
คุณภาพ อีกท้ัง
ด าเนินการจัดท า จัดหา
และจัดเตรียมหลักฐาน
เพ่ือใช้ตรวจประกัน
คุณภาพ

 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์
และบุคลากร เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางศิลป
วัฒนะรรมแก่นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชน
เพ่ือเตรียมสู่การ
ประเมินประกันคุณภาพฯ

               20,000                17,650 2,350  –  –  การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของส านัก
ศิลปะฯ ร่วมกันของ
บุคลากร เพ่ือให้มีแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิททยาลัย

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 20 คน

 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

66 โครงการบริหารส านัก  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การ
บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม   พันธกิจ

มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยท าให้การ
บริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือการด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างเบิกจ่าย 
ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 
ซ่ึงท าให้เกิดความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

 –  – #VALUE!           250,000          248,752.22 1,248 มีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานท่ีเพียงพอต่อ
การใช้งานรวมถึงการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนท่ี
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์

 มีงบประมาณท่ี
เพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรมและจัดซ้ือ
วัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน
รวมถึงการเบิกจ่ายใน
งานต่างท่ีจ าเป็นต่อการ
บริหารส านักงาน

 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม

67 โครงการจัดการ
ความรู้ (KM)

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การ
บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม   พันธกิจ

มีการจัดด าเนินการ
อบรมจัดการความรู้ 
(KM)

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชการ
ในส านักศิลปะฯ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จ านวน 50 คน

               25,000                24,200 800  –  –  ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
พัฒนาการเขียน
รายการวิจัย ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 50 คน

 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม

68 ค่าจ้างช่ัวคราว องค์ประกอบท่ี 3 
กลุ่มบ่งช้ีร่วมการ
บริหารของสถาบัน
เพ่ือการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ

ทุกตัวช้ีวัด เชิงคุณภาพ : มี
บุคลากรบริการงาน
วิชาการตามพันธกิจเชิง
ปริมาณ : ลูกจ้าว
ช่ัวคราว 2 ราย

- - 236,420 236,420 0 การด าเนินงานของ
ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การท่ีก าหนด

การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
เพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จ านวน 2
 คน

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

69 ค่าโทรศัพท์ สนย. องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

ร้อยละของงบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรร
สาธารณูปโภค

ค่าโทรศัพท์ ตค59-กย60  -  - #VALUE! 4,500.00 2,581.85 1,918 ใช้บริการโทรศัพท์
ติดต่อส่ือสาร

ค่าโทรศัพท์    ตค59-
สค 60

 ส านักวิทย
บริการฯ

70 ประกันคุณภาพ
การศึกษา สนย.

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

ระดับผลการประเมิน
ของ สกอ.

จัดอบรมสัมนางาน
ประกันอย่างน้อย1คร้ัง

20,000 16,240 3,760  -  - จัดอบรมสัมนางาน
ประกัน

จัดประชุม 2 คร้ัง  ส านักวิทย
บริการฯ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

71 ประกันคุณภาพ
การศึกษา สนย.

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

ระดับผลการประเมิน
ของ สกอ.

จัดอบรมสัมนางาน
ประกันอย่างน้อย1คร้ัง

 -  - 0 20,000.00 19,995.00 5 จัดอบรมสัมนางาน
ประกัน

จัดประชุม 2 คร้ัง  ส านักวิทย
บริการฯ

72 บริหารงานส านัก
วิทยบริการฯ

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

จ านวนของวัสดุ
ส านักงานเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

มีวัสดุ สนง.อย่างเพียงพอ  -  - 0 475,067.00 475,067.00 0 มีวัสดุ สนง.อย่าง
เพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุ สนง/งานบ้าน
งานครัว/วัสดุคอมฯ/วัสดุ
ไฟฟ้า จ านวน 7 คร้ัง

 ส านักวิทย
บริการฯ

73 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ

ร้อยละของงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรเพ่ือซ่อมบ ารุง

ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์อย่าง
น้อย 2 คร้ัง

 -  - 0 220,000.00 216,183.00 3,817 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ในส านักให้
เกิดประโยชน์ในการใช้บริการ

ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 4 คร้ัง/
เคร่ืองปรับอากาศ/ประตูกล/จ้าง
เปล่ียนกระจก

 ส านักวิทย
บริการฯ

74 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย

การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ร้อยละ80 0 60,000 60,000 0 มีการพัฒนาระบบ
บริการจัดการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

 ส านักงาน
อธิการบดี

75 การจัดการความรู้ การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ร้อยละ80 0 500,000 500,000 0 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ส านักงาน
อธิการบดี

76 โครงการงบบุคลากร
ภาครัฐ

การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ร้อยละ 100         263,652,458     254,598,157.96 9,054,300 20,000,000 19,666,385 333,615 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100  ส านักงาน
อธิการบดี

77 โครงการซ่อมแซม  
ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี

การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ร้อยละ80            1,380,000            1,280,000 100,000 0 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ส านักงาน
อธิการบดี



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ

งบประมาณ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ     
 (สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

78 งบลงทุน การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

ร้อยละ80          95,796,406           94,260,002 1,536,403 500,000 489,000 11,000 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ส านักงาน
อธิการบดี

79 โครงการติดตาม
ตรวจสอบและการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของสานศึกษา

สมศ. ร้อยละของการประกัน
คุณภาพ

80 20,000                20,000 0 0 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  โรงเรียนสาธิต

80 โครงการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

สมศ. ร้อยละของการ
บริหารงานของโรงเรียน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

80 10,000                10,000 0 0 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  โรงเรียนสาธิต

81 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมศ. ร้อยละของการน า
เทคโนโลยีนวัตกรรมมา
ใช้ในการพัฒนาระบบ
ในทุกด้าน

80 100,000                10,000 90,000 0 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  โรงเรียนสาธิต

386,791,210 367,843,157 18,948,053 45,293,944 43,630,408 1,663,537

 หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนท่ีกองนโยบายและแผนจัดสรรให้

 รวม































































รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

1 โครงการวิจัยส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร
ประจ าคณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับคณะ 
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี
2.1,2.2,2.3

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตีพิมพ์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

อาจารย์มีผลงานวิจัย /
 ผลงานวิชาการ ร้อย
ละ80

148,000 145,737 2,263 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตีพิมพ์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

อาจารย์มีผลงานวิจัย
 / ผลงานวิชาการ 
ร้อยละ80

 สนง.คณะครุ
ศาสตร์

เชิงปริมาณ             
   1. บทความท่ีตีพิมพ์
ในวารสารไม่ต่ ากว่า 8 
เร่ืองต่อฉบับ

1. จัดพิมพ์วารสาร 150,000.00         150,000.00         -              2 ฉบับ  คณะวิทย์ฯ

2. จ านวนวารสารท่ี
ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

2. วารสารมีมาตรฐาน
อยู่ในกลุ่ม TCI ฐาน 2

วารสารมีมาตรฐานอยู่
ในกลุ่ม TCIฐาน 2

 คณะวิทย์ฯ

3 สนับสนุนงานวิจัย องค์ประกอบท่ี 2 
2.1, 2.2, 2.3

1. โครงการวิจัยได้รับ
ทุนไม่ต่ ากว่า 5
โครงการ                
2. โครงการมีเสนอขอ
พิจารณารับทุนไม่ต่ า
กว่า 5 โครงการ    3.
 มีผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์อย่างน้อย 5 
เล่ม

1. สนับสนุนทุนวิจัย
ให้แก่บุคลากรไม่      
 2. คณะมีองค์ความรู้
ใหม่อันเน่ืองจาก
งานวิจัยอย่างน้อย 3 
โครงการ

150,000.00         150,000.00         -                  3 โครงการ  คณะวิทย์ฯ

บรรลุ ไม่บรรลุ

2 จัดท าวารสาร "คช
สาส์น"

องค์ประกอบท่ี 2 
2.1, 2.2, 2.3

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4 โครงการส านึกรักบ้าน
เกิด

4.2 เชิงปริมาณ: มี
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม  และมี
หมู่บ้านในเครือข่าย

ไม่น้อยกว่า 50 คน 
และมีหมู่บ้านใน
เครือข่ายไม่น้อยกว่า 3
 หมู่บ้าน

7,750                 7,750 0 มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และการพ่ึงตนเอง

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
52 คน และมีหมู่บ้าน
ในเครือข่าย 3 
หมู่บ้าน  มีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พ่ึงตนเอง ในระดับดี 
(4.58)

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

5 โครงการสัมมนา
เครือข่ายวิชาการด้าน
การพัฒนาชุมชนและ
สังคม ระดับชาติ

4.2 เชิงปริมาณ: มี
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม

ไม่ต่ ากว่า 90 คน 20,000 20,000 0 การด าเนินงาน
โครงการการสัมมนา
วิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายนิสิต 
นักศึกษา คณาจารย์  
  การพัฒนาชุมชน 
สังคมและท้องถ่ิน 
CSD สัมพันธ์ คร้ังท่ี 
16 โดยจัดข้ึนวันท่ี 6
 – 9 กุมภาพันธ์ 
2560  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมีเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการ งานวิจัย มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และความพึงพอใจ

 มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 94 คน  มี
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ 
งานวิจัย 30 แห่ง มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
ระดับดีมาก (4.50) 
และความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ในระดับดีมาก (4.50)

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

6 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ ประกันคุณภาพ
ระดับคณะ
องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัยตัวบ่งช้ีท่ี  
2.1 ระบบและ
กลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้คณาจารย์
และบุคลากรท าการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการเพ่ือน ามา
บุรณาการปฏิบัติงาน
ตามสายอาชีพ

8 ราย 150,000 149,990 10 ผู้ท าวิจัยไม่น้อย กว่า 
8 ราย

 คณะวิทยาการ
จัดการ

7 วารสารวิจัยคณะ ประกันคุณภาพ
ระดับคณะ
องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัยตัวบ่งช้ีท่ี  
2.1 ระบบและ
กลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

1 โครงการ 75,000 75,000 0 ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ  คณะวิทยาการ
จัดการ

8 โครงการวิจัยเข้มแข็ง
แหล่งภูมิปัญญา
พัฒนาท้องถ่ิน เร่ือง 
ผลิตบล็อกปูนซีเมนต์ 
ในวันท่ี 9-10 สิงหาคา
 2560

ระดับคณะ องค์ 2 ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

40 20,800 20,800 0  -  -    - ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 40 
คน

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง แนว
ทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการขอ
ทุนอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัยและการกรอก
ข้อมูลและการกรอก
ข้อมูลในระบบ NRMS
  7 กรกฎาคม 2560

ระดับคณะ  2 3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30  -  -  - 9,000 9,000 0 ระดับร้อยละควมพึง
พอใจ 60

ผู้เข้าร่วม 30  คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

10 โครงการสัมมนาวิจัย
เข้มแข็งแหล่งภูมิ
ปัญญาพัฒนาท้องถ่ิน

ระดับคณะ องค์ท่ี  2 จ านวนผู้เข้าร่วม 60 คน 8,000 8,000 0  -  -  - ระดับความพึงพอใจ 
ระดับดี

จ านวนผู้เข้าร่วม 60 
คน

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

11 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านโลจิสติกส์

ระดับคณะ องค์ท่ี  2 จ านวนผู้เข้าร่วม 60 คน  -  - 0 30,000 30,000  - ระดับความพึงพอใจ 
ระดับดี

จ านวนผู้เข้าร่วม 60 
คน

 คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

12 อุดหนุนทุนวิจัย สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 จ านวนโครงการวิจัย ได้งานวิจัยอย่างน้อย 
1 โครงการ

60,000 60,000 0  ได้งานวิจัยจ านวน 1 
โครงการ

 สามารถพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือประโยชน์
ในการเรียนการสอน

 คณะเกษตร
และ

อุตสาหกรรม
การเกษตร

13 ค่าใช้จ่ายในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

องค์ประกอบท่ี 5    
 การบริหารจัดการ

ระดับคะแนนการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

3.50 คะแนน           20,000.00 18,190.00 1,810  การบริหารงานของ
สถาบันด าเนินไป
อย่างมีคุณภาพ

 ผลการการตรวจ
ติดตามประเมิน
คุณภาพ ฯ 3.22 
คะแนน

 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

14 การสนับสนุนตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย

องค์ประกอบท่ี 2    
  การวิจัย

ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหาร
งบประมาณเพ่ือ
เผยแพร่งานวิจัย

ร้อยละ 80          200,000.00          180,928.00 19,072  สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัย

 ความส าเร็จของการ
บริหารงบประมาณ
เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย
มากกว่าร้อยละ 80

 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา

15 อุดหนุนการวิจัย
พ้ืนฐาน

องค์ประกอบท่ี 2    
  การวิจัย

จ านวนโครงการวิจัย
พ้ืนฐาน

8 โครงการ 3,366,400.00            3,360,800.00 5,600  สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

จ านวนโครงการวิจัย
พ้ืนฐาน 8 โครงการ

 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา

16 อุดหนุนการวิจัย
ประยุกต์

องค์ประกอบท่ี 2    
  การวิจัย

จ านวนโครงการวิจัย
ประยุกต์

16 โครงการ 7,082,500.00      7,082,500.00 -  สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

จ านวนโครงการวิจัย
ประยุกต์ 16 โครงการ

 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา

17 อุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนา

องค์ประกอบท่ี 2    
  การวิจัย

จ านวนโครงการวิจัย
ด้านการวิจัยและ
พัฒนา

4 โครงการ 1,870,500.00      1,856,000.00 14,500  สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

จ านวนโครงการวิจัย
ด้านการวิจัยและ
พัฒนา 4 โครงการ

 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา

18 1.โครงการ
แลกเปล่ียนความรู้
และงานวิจัยด้าน
วัฒนธรรม

องค์ประกอบท่ี  2.1
 ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

 มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางด้าน
งานวิจัยวัฒนธรรมเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี
สนใจในข้อมูลและ
เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
งานวิจัยด้าน
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน

             125,000 124,520 480  –  –  –  ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ, 
ความรู้ความเข้าใจ
และการน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกวา
ร้อยละ 80

 ผู้ขอรับทุนอุดหนุน
วิจัย จ านวน อย่าง

น้อย 3 ทุน

 ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ล าดับ โครงการ

สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

19 สนับสนุนงานวิจัย
บุคลากรเข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพ

องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.2

จ านวนงบประมาณท่ี
สนับสนุนงานวิจัย
งานวิจัย

งานวิจัยการประเมิน
คุณภาพบริการ สนย. 
1 คร้ัง

  -   -   -  50,000   -  50,000          -   -  ส านักวิทย
บริการฯ

20 โครงการสนับสนุน
การจัดท าวิจัยด้าน
การศึกษา

สมศ. ร้อยละของการได้รับ
ทุน  และแหล่ง
สนับสนุนในการท าวิจัย

90 80,000 80,000 -  ร้อยละ 90  โรงเรียนสาธิต

21 โครงการวัดผล
ประเมินผล

สมศ. ร้อยละของผู้เรียนมี
การทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน

80 40,000 40,000 -  ร้อยละ 80  โรงเรียนสาธิต

22 โครงการพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร

สมศ. ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการ
คิดและสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม

80 60,000 60,000 -  ร้อยละ 80  โรงเรียนสาธิต

   13,173,200.00    13,131,738.00         41,462.00         549,750.00       497,477.00         52,273.00

 หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560   ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนท่ีกองนโยบายและแผนจัดสรรให้

 รวม















รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

1 โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             56,000                    -   ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

2 โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะ
ครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             56,000                    -   ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

3 โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            53,600             53,600                    -   ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

4 โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชาพล
ศึกษาคณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             56,000                    -   ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

5 โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             56,000                    -   ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

6 โครงการบริการ
วิชาการกลุ่มวิชา
หลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             56,000                    -   ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

 ประธาน
โปรแกรมวิชา

7 โครงการบริการ
วิชาการกลุ่มวิชา
จิตวิทยาและการแนะ
แนว คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             56,000

                   -   

ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80



ประธาน
โปรแกรมวิชา

8 โครงการบริการ
วิชาการกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานและการบริหาร
การศึกษาคณะ     ครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            54,100             54,100

                   -   

ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80



ประธาน
โปรแกรมวิชา

9 โครงการบริการ
วิชาการกลุ่มวิชา
ทดสอบและวิจัย
ทางการศึกษาคณะ ครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             55,990                   10 ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80



ประธาน
โปรแกรมวิชา

10 โครงการบริการ
วิชาการกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีและนวัต 
กรรมการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

            56,000             56,000

                   -   

ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80



ประธาน
โปรแกรมวิชา



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

11 โครงการบริการวิชาการ
โครงการตชด.คณะครุ
ศาสตร์

เกณฑ์ระดับหลักสูตร
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี5.2 
เกณฑ์คณะฯตัวบ่งช้ีท่ี
3.1

ระดับความส าเร็จของ
การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

140,000 140,000 0 ระดับความส าเร็จ
ของการเป็น
ศูนย์กลางการ
ให้บริการทาง
วิชาการ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80



ส านักงานคณะ
ครุศาสตร์

12 ราชภัฏวิชาการ องค์ประกอบท่ี 3 3.1 1. จัดท าโครงการราช
ภัฏวิชาการ

1 โครงการ 70,000.00        70,000.00        -                 1 โครงการ  คณะวิทย์ฯ

13 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ องค์ประกอบท่ี 3 3.1 1. ร้อยละของบุคลากร
และนักศึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 240,000.00      240,000.00      -                 ร้อยละ 100  คณะวิทย์ฯ

14 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

องค์ประกอบท่ี 3 3.1 1. โครงการบริการ
วิชาการความรู้และ
วิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์ฯไม่ต่ ากว่า
 4 โครงการ

1. โครงการบริการ
วิชาการ 4 โครงการ

240,000.00      239,992.00      8.00                4 โครงการ  คณะวิทย์ฯ

1. ปลูกพืช
เทิดพระเกียรติไม่ต่ า
กว่า100 ต้น

1. ปลูกพืช
เทิดพระเกียรติฯ

100,000.00      100,000.00      -              100 ต้น  คณะวิทย์ฯ

2. แจกกล้าไม้ 500 ต้น 2. แจกกล้าไม้แก่
ผู้สนใจหรือชุมชน

500 ต้น 

พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนพระราช
ด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี

องค์ประกอบท่ี 3 
3.1

15



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

3. รายงานการวิจัย 1 
เร่ือง

ผู้สนใจหรือชุมชน
1 เร่ือง 

16 โครงการสนับสนุนอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (หญ้าแฝก)

องค์ประกอบท่ี 3 3.1
องค์ประกอบท่ี 5 5.1

1. มีผู้สนใจน าหญ้าแฝก
ไปปลูกไม่ต่ ากว่า 
100,000 ต้น

1. เพ่ิมปริมาณการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
อนุรักษ์ดินและน้ า

600,000.00      599,865.00      135.00            100,000 ต้น  คณะวิทย์ฯ

17 โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม อาร์ต ฟอร์ 
เอ็ด /บริการวิชาการ ณ
 ลานช้ัน 1 โรบินสัน
สุรินทร์    ด าเนินใน
วันท่ี 27- 31 มีนาคม 
2560

1. ส่งเสริมให้บุคลากร
บูรณาการจัดการเรียน
การสอนกับองค์ความรู้
ทางวิชาการบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยีสู่ท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน

1. จ านวนผลงาน
ทัศนศิลป์และด้านการ
ออกแบบ          2. 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ผลงานทัศนศิลป์
และด้านการออกแบบ
ในโครงการบริการทาง
วิชาการ ไม่ต่ ากว่า 60 
ช้ินงาน              2. 
จ านวนคณาจารย์ 
นักศึกษา ศิษย์เก่าและ
ประชาชนในท้องถ่ิน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
ต่ ากว่า 150 คน

60,000 60000 0  1. ผลงาน
ทัศนศิลป์และด้าน
การออกแบบโดยมี
ผลงานจาก
นักศึกษา  ศิษย์เก่า 
 ศิลปินรับเชิญและ
คณาจารย์ร่วม
แสดง จ านวน 65 
ช้ินงาน       2. 
ผู้สนใจท่ัวไปเข้าชม
นิทรรศการและเข้า
ร่วมพิธีเปิด จ านวน
 200 คน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

18 โครงการวันส าคัญทาง
ภาษาไทย

2 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า  500  คน  
               2. มีผล
การประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี

เพ่ือให้บริการความรู้
ทางด้านภาษาไทยแก่
นักเรียน นักศึกษา 
ผู้สนใจ  และหน่วยงาน
ภายนอก

60,000 60000 0 เพ่ือให้บริการ
ความรู้ทางด้าน
ภาษาไทยแก่
นักเรียน นักศึกษา 
ผู้สนใจ  และ
หน่วยงานภายนอก

 1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
500  คน             
    2. มีผลการ
ประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

19 โครงการค่ายรักษ์
ภาษาไทย

2

1. มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
200  คน

เพ่ือให้บริการความรู้
ทางด้านภาษาไทยแก่
นักเรียน และ
หน่วยงานภายนอก

20,000 20000 0 เพ่ือให้บริการ
ความรู้ทางด้าน
ภาษาไทยแก่
นักเรียน และ
หน่วยงานภายนอก

 มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการจ านวน 
200  คน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนพระราช
ด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี

องค์ประกอบท่ี 3 
3.1

15



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

20 โครงการค่ายพัฒนา
สังคม

5.1,5.2,5.3 เชิงปริมาณ: นักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคมช้ันปีท่ี 1 - 3      
              เชิงคุณภาพ
 :  1. นักศึกษาเป็นผู้มี
จิตอาสาพัฒนาสังคม มี
ความมุ่งม่ัน ต้ังใจ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  
2. นักศึกษามีทักษะ
ด้านการปฏิบัติงาน
แบบมีส่วนร่วม การมี
ภาวะความเป็นผู้น า 
และมีความรับผิดชอ3.
นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจหลักการและ
กระบวนการพัฒนา
ชุมชนในเชิงปฏิบัติ

จ านวน 100 คน   ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80

49,671 งปม. 60,000            45,000            15,000             ผลจากการด าเนิน
กิจกรรมพบว่า 
นักศึกษาเป็นผู้มีจิต
อาสาพัฒนาสังคม 
มีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ
ช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์  ร้อยละ 
82.5 นักศึกษามี
ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานแบบมี
ส่วนร่วม การมี
ภาวะความเป็นผู้น า
 และมีความ
รับผิดชอบร้อยละ 
80.5 นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักการและ
กระบวนการพัฒนา
ชุมชนในเชิงปฏิบัติ 
ร้อยละ 84.0

 ค่ายแกนน าจิต
อาสาพัฒนาสังคม 
ระหว่างวันท่ี 21 –
 22 มกราคม 2560
   ณ ศูนย์เรียนรู้
สมาคมคนทาม 
ต าบลหนองแค 
อ าเภอราศีไศล  
จังหวัดศรีสะเกษ 
มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 4 ช้ันปี  
จ านวน 104 คน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

21 โครงการค่ายพัฒนา
สังคม

5.1,5.2,5.3 เชิงปริมาณ: นักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคมช้ันปีท่ี 1 - 3      
   เชิงคุณภาพ :  1.
นักศึกษาน าความรู้
ความเข้าใจด้านการ
พัฒนาชุมชนสู่การ
บริการวิชาการในพ้ืนท่ี 
 2. นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรู้ด้าน
การพัฒนาสังคมสู่การ
ปฏิบัติได้ดี3. นักศึกษา
มีทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วน
ร่วมมากข้ึน นักศึกษา
เกิดอุดมการณ์และ
จิตส านึกในงานพัฒนา

จ านวน 100 คน   ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80

15,000 10329 4,671              ค่ายพัฒนาสังคม 
ด าเนินการเม่ือ 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ โรงเรียน
ดอนโมงสัมพันธ์
ปลาคูณม่วงน้อย  
ต าบลท่าหาดยาว 
อ าเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด มี
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน 
คณะครูและ
นักเรียน100 คน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

22 โครงการค่ายพัฒนา
สังคม

5.1,5.2,5.3 เชิงปริมาณ: นักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคมช้ันปีท่ี 1 - 3      
    เชิงคุณภาพ :         
   1.นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจพ้ืนฐาน
เก่ียวกับจิตส านึก
สาธารณะ                
   2. นักศึกษามี
ทัศนคติท่ีดี เห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อ่ืน 
เคารพตนเองและผู้อ่ืน  
               3. 
นักศึกษามีทักษะด้าน
การท างานเป็นทีม 4.
นักศึกษามีภาวะความ
เป็นผู้น า             5. 
นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ

จ านวน 50 คน      ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80

4,650 0 4,671              4,650 21                  โครงการค่าย
พัฒนาสังคม“จิต
อาสาพัฒนา
มหาวิทยาลัย” จัด
ข้ึนเม่ือวันท่ี 10 
มิถุนายน 2560  ณ
 ห้อง 38405 และ
ลานช้ัน 1 อาคาร 
38 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 51  คน 
ประกอบด้วย  
นักศึกษาในสาขา
การพัฒนาสังคม 
ช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี
 4  เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 80.4)  
มากกว่าเพศชาย 
(ร้อยละ 19.6)  
ส่วนใหญ่มาจาก

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

23 โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการพัฒนา
สังคม

5.1 เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จ านวน 100 คน 5,000 5,000              -                  โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการ
พัฒนาสังคม วันท่ี 
30 สิงหาคม 2560

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

24 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมน า
ความรู้สู่บูรณาการ 
ธ ารงงานจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน

2,3 หลักสูตรบริการ
วิชาการแก่ชุมชนปีละ 1
 โครงการ

หลักสูตรน าสาระ
ความรู้จากหลากหลาย
วิชามาบูรณาการเป็น
ค่ายภาษาเพ่ือบริการ
ความรู้ทางวิชา
ภาษาอังกฤษแก่
โรงเรียนในชุมชน

60,000 60,000            0 1.มีอาจารย์จาก
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารร่วม
โครงการจ านวน 8 
คนอาสาสมัครชาว
อเมริกัน จ านวน 5
 คน นักเรียนและ
คนในชุมชน 
จ านวน 220 คน 
ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนใน
โรงเรียนภาคี
จ านวน 30 คน

 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

25 โครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชุมชนกรณี 
หมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ อย่างมี
ส่วนร่วมโดยใช้องค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เป็นฐาน

ประกันคุณภาพระดับ
คณะองค์ประกอบท่ี 3 
การบริการวิชาการ ตัว
บ่งช้ีท่ี  3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม

สนับสนุนงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส
และพัฒนางานและ
ศักยภาพในการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน

1 โครงการ 600,000.00      596,942.00      3,058.00          มีจ านวนโครงการ
ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ

 คณะวิทยาการ
จัดการ



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

26 โครงการบริการวิชาสู่
สถานศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ สังกัด สพม. 33
 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระหว่าง
วันท่ี 16-19 23-26 
สิงหาคม 2560

ระดับคณะ     3.1 ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1,000 132,400 132,400 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ  4.41

ผู้เข้าร่วม 70 คน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

27 โครงการบริการ
วิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สู่ชุมชน เร่ืองการ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสู่สถานศึกษา
 หัวข้อการใช้โปรแกรม 
ILLUSTRATOR 
เบ้ืองต้น 28-29 
กรกฎาคม 2560

ระดับคณะ 3.1 ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

80 คน 36,376 36,376 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ 4.60

ผู้เข้าร่วม 80 คน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

28 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 
2559  12 19 และ 26 
กรกฎาคม 2560

ระดับคณะ 1.1-1.6 
2.1-2.3 3.1  5.1 5.2

ผู้เข้าร่วม จ านวน 23 คน 13,774 13,774 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ 4.51

ผู้เข้าร่วม 23 คน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

29 โครงการบริการ
วิชาการและถ่าย
เทคโนโลยีเร่ืองการ
พัฒนาทักษะต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 แบบขนาน และแบบ
ผสม โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะปฏิบัติการต่อ
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การ
ประกอบวิชาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 2560

ระดับคณะ 3.1 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 20,000 20,000 0  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80

ผู้เข้ารวมมีความรู้
ความสามารถ
พัฒนาทักษะได้

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

30 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง งาน
กลึงพ้ืนฐาน วันท่ี 15 
สิงหาคม 2560

ระดับสาขา 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 14,800 14,800  -  -  - นักศึกษามีความรู้
ในส่วนประกอบบ
เคร่ืองกลึง

จ านวนผู้เข้าร่วม 52  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

31 โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถ่ิน เร่ืองผลิต
บล็อกซีเมนต์ปูพ้ืน วันท่ี
 19 กรกฎาคม 2560

ระดับสาขา 3.3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

80 คน 15,000 15,000 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ ระดับมาก

ผู้เข้าร่วม จ านวน 
80 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

32 โครงการบริการวิชาด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรมสู่ชุมชน

ระดับสาขา 3.3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

80 คน 42,400 42,400 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ ระดับมาก

ผู้เข้าร่วม จ านวน 
80 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

33 โครงการบริการวิชาสู่
ชุมชนเพ่ืออนุรักษ์พยุง
และพัฒนา
สถาปัตยกรรมและส่ิง
ปลูกสร้างวัดป่าเขาโต๊ะ 
วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ์ 
2560

ระดับสาขา 3.3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

70 คน 29,000 29,000  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ ระดับมาก

ผู้เข้าร่วม จ านวน 
80 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

34 โครงการบริการ
วิชาการส ารวจแหล่งน้ า
และการใช้พลังงานโซ่ล่า
เซลล์เพ่ือปรับปรุง
ระบบน้ าประปาชุมชน 
วันท่ี 9-10 มีนาคม 
2560

ระดับสาขา 3.3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

60 คน 14,400 14,400  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ ระดับมาก

ผู้เข้าร่วม จ านวน 
80 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

35 โครงการบริการ
วิชาการส ารวจแหล่งน้ า
และการใช้พลังงานโซ่ล่า
เซลล์เพ่ือปรับปรุง
ระบบน้ าประปาชุมชน 
วันท่ี 9-10 มีนาคม 
2560

ระดับสาขา 3.3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

60 คน 14,400 14,400  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ ระดับมาก

ผู้เข้าร่วม จ านวน 
80 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

36 โครงบริการวิชาการ
สู่ชุมชนทางด้าน
วิศวกรรมความ
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา
ในชุมชนและ

ระดับสาขา 3.3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

60 คน 22,640 22,640  -  -  - ระดับความพึง
พอใจ ระดับมาก

ผู้เข้าร่วม 
จ านวน 80 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

37 ขออนุญาตเดินทางไป
ราชการ เข้าร่วมแสดง
นิทรรศการในงานวัน
นักประดิษฐ์ ประจ าปี 
2560 เร่ืองระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์ (งบ
บริการวิชาการ)

5 เกิดองค์ความรู้ใหม่ การเข้าร่วม 24,158 24,158 0  -  -  - ได้รับความรู้
ก่อให้เกิดองค์ความรู้

การเข้าร่วม 1 คร้ัง  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

38 โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมด้าน
การศึกษาการส่งเสริม
ความรู้แก่นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบเท่าประจ าปี
การศึกษา 2560

5 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 93,000 93,000 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

39 โครงการอบรม
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาท่ีจะ
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

5 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 40,000 40,000 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40 ไปราชการวัน
เทคโนโลยีวิศวกรรม 
(En Tech day xioexu
 2560วันท่ี 1-6 
กุมภาพันธ์ 2560

5 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 15,000 15,000 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

41 โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวิชาการ 
4.0 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์
 2560

5 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 54,000 54,000 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

42 สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ประยุกต์ใช้ PLC งาน
อุตสาหกรรม ห้อง
ประชุม 60401 อาคาร 
36 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ระดับคณะ 1.5 1.6 3.1 จ านวผู้เข้าร่วม 70 38,776 38,776 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจในระดับ ดี

ผู้เข้าร่วม 72 คน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

43 สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ประยุกต์ใช้ PLC งาน
อุตสาหกรรม ห้อง
ประชุม 60401 อาคาร 
36 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ระดับคณะ 1.5 1.6 3.1 จ านวผู้เข้าร่วม 70 38,776 38,776 0  -  -  - ระดับความพึง
พอใจในระดับ ดี

ผู้เข้าร่วม 72 คน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

44 บริการวิชาการแก่สังคม สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จ านวนโครงการ 4 โครงการ 140,000 140,000 0  มีการจัดโครงการ
บริการวิชาการ
จ านวน 4 โครงการ

 1.มีการให้บริการ
วิชาการแก่
ประชาชนใน
ท้องถ่ินและชุมชน 
 2.ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจของ
การบริการวิชาการ 
ในระดับ ดี

 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

45  โครงการศึกษาบริการ
วิชาการและศิลป 
วัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมสู่
ชุมชน

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการแก่สังคม

 มีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 1 คร้ัง

เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสร้าง
เสริมและกระตุ้นให้
นักศึกษามีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1
 คร้ัง

            60,000 60,000 – – – –  บุคลกร นักศึกษา 
และประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้ใน
การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์และ
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เสริมได้

 ผู้เข้าร่วมอย่างน้อย
 100 คน

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

46 โครงการบริการ
วิชาการด้านการแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
จังหวัดสุรินทร์

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการแก่สังคม

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การการบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน โดยให้ผู้ท่ีสนใจ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
รับชมการแสดงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ือจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการบริการ
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
โดยจัดกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

           100,000 90,000 10,000 – – –  ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจ
เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
จังหวัดสุรินทร์ 
และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป
ร้อยละ 90

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

47 โครงการพัฒนาชุดการ
แสดงดนตรี-นาฏศิลป์
พ้ืนบ้านสู่อาเซียน

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการแก่สังคม

 มีการพัฒนาชุดการ
แสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์พ้ืนบ้านเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 มีผู้ร่วมกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และเป็น
การเผยแพร่ความคิด
จากการพัฒนาชุดการ
แสดงดนตรีมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมและเป็น

เพ่ือการพัฒนาชุดการ
แสดงดนตรี-นาฏศิลป์
พ้ืนบ้านสู่อาเซียน โดย
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
เรียนรู้และเล็งเห็น
ความส าคัญของดนตรี-
นาฏศิลป์ ท าให้เกิด
ความเข้าใจและการ
อนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้าน
เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

           100,000            100,000 – – – –  การรักษาและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
มรดกทาง
วัฒนธรรมด้าน
ศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ไทย

 การสร้างชุดการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย
สู่อาเซียน จ านวน 
1 ชุด

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

48 โครงการค่ายพุทธธรรม องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการแก่สังคม

นักศึกษาและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
เห็นความส าคัญของ
ศาสนาและคุณธรรม
จริยธรรม เน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนา
จิตส านึกของความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติด 
  น าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม สังคมมีสันติ
สุข

เพ่ือให้ นักศึกษาและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักคุณธรรม
จริยธรรม เห็น
ความส าคัญของศาสนา
และคุณธรรมจริยธรรม
 ผู้ข้าร่วมอย่างน้อย 80
 คน

           390,000            381,100               8,900 – – –  การปลูกฝังให้
นักศึกษาและ
เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
เห็นความส าคัญ
ของศาสนาและ
คุณธรรมจริยธรรม

  ผู้ข้าร่วมอย่าง
กิจกรรมอย่างน้อย

 80 คน

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

49 เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน

ทุกตัวช้ีวัด เชิงคุณภาพ : พัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
เชิงปริมาณ : 100 % 
ของผู้เข้าอบรมเชิงเวลา
 : ต.ค. 590 – ก.ย. 60

439,600 439,600 0 - - - นักศึกษามีการ
เรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษจาก
ส่ือการสอน ท าให้
มีความรู้ความ
เข้าใจทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิต   ประ  จ าวัน
ได้ น ามา
ประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบต่างๆท่ีจะ
เกิดข้ึน

1. การผลิตคู่มือ
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้นักศึกษาใช้
ส าหรับการเรียน
การสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป          
    2. การผลิตส่ือ
การสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาเรียนรู้
เพ่ิมเติมจาก
รายวิชาท่ีเรียน

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

50 กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา ต่อระดับอุดม
 ศึกษา

ทุกตัวช้ีวัด 321,244 321,244 0 1. นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป
ทราบข้อมูลการรับ
สมัคร ประจ าปี
การศึกษา 2560 
และผู้ท่ีสนใจสมัคร
เข้าศึกษาต่อตามท่ี
ก าหนด 2.  
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
สถาบันใกล้บ้านท่ีมี
คุณภาพตามความ
ถนัดของนักเรียน

1. การจัดท า
อุปกรณ์ส าหรับ
แนะแนวการศึกษา
ต่อ ได้แก่ กระเป๋า 
สมุด โปสเตอร์ 
ปากกา แผ่นพับ ไว
นิล ส าหรับแจกให้
นักเรียน โรงเรียน
ท่ีออกแนะแนว
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครนักศึกษา
ต่อ ประจ าปี
การศึกษา 2560 2.
 การออกแนะแนว
การศึกษายัง
สถานศึกษาต่าง 
จ านวน 14 
สถานศึกษา และ
การส่งจดหมาย
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

51 โครงการ University 
Open House

ทุกตัวช้ีวัด 73,197 73,197 1. การเตรียม
ความพร้อมสู่การ
พัฒนาการศึกษายุค
ใหม่แบบบูรณาการ
และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
การศึกษาใน
อนาคต  สหวิทย
การต่างๆ ท่ีเป็น
ปัจจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ  
โรงเรียน  
สถานศึกษาต่างๆ 
ตลอดจน
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1.การจัดโครงการ
ประชุมสัมมนา
วิชาการ ระบบการ
จัดการศึกษาท่ีสอด
รับกับ Thailand 
4.0 วันท่ี 2 
ธันวาคม พ.ศ.2559
  2. การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการรับสมัคร
นักศึกษาเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี  
หลักสูตรท่ีเปิดสอน
  ประจ าปี
การศึกษา  2560

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

52 ค่าประมวลผลการสอบ
คัดเลือกเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ 
เขต 3

- - - 36,540 36,540 - 1. การส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ในการให้บริการ
งานส่งเสริมด้าน
การศึกษา            
   2. การจัดหา
รายได้เพ่ือบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์

การประมวลผล
การสอบคัดเลือก
เพ่ือจ้างเป็น
พนักงานราชการ
และลูกจ้าง สพป.
สุรินทร์ เขต 3

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

53 ค่าประมวลผลการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจัด
จ้างปฏิบัติงานหน้าท่ี
ธุรการโรงเรียน

- - - 30,000 30,000 - การประมวลผล
การสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจัดจ้าง
ปฏิบัติงานหน้าท่ี
ธุรการโรงเรียน

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

54 บริการวิชาการสู่ชุมชน องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ

จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับ
การจัดระบบห้องสมุด
โรงเรียน

ออกพ้ืนท่ีให้บริการ
ห้องสมุดโรงเรียนอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

   -    -    - 80,000 78,690 1,310 มีการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน    
8คร้ัง

ออกพ้ืนท่ี
ให้บริการห้องสมุด
โรงเรียน 8 คร้ัง

 ส านักวิทย
บริการฯ

55 อบรมบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ

จ านวนโครงการท่ีสร้าง
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ

จัดอบรมให้ความรู้   
ด้านคอมพวิเตอร์

  -   -   - 45,000 44,920 80 มีผู้เข้าร่วมอบรม 
บุคลากร และ
ประชาชนท่ัวไป

จัดอบรมหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยี 
จ านวน 2 หลักสูตร

 ส านักวิทย
บริการฯ

56 โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน

สมศ. ร้อยละของผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

80 25,000             25,000                    -   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80  โรงเรียนสาธิต

57 โครงการสร้างความ
ร่วมมือเครือข่าย
โรงเรียนสาธิต (ภาคอิ
สาน)

สมศ. ร้อยละของการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชนท้องถ่ินและ
หน่วยงานภายนอก

80 90,400             90,400                    -   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80  โรงเรียนสาธิต



รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

งบประมาณ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด

โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ล าดับ โครงการ สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ      
(สมศ./สกอ./กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

58 โครงการระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

สมศ. ร้อยละของครูและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเน่ือง

80 60,000             60,000                    -   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80  โรงเรียนสาธิต

   5,278,361.50    5,197,258.50  81,103.00      241,190.00      205,171.00  36,019.00

 หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560   ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนท่ีกองนโยบายและแผนจัดสรรให้

 รวม

































1. นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ท่ัวไปทราบ
ข้อมูลการรับ
สมัคร 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 และผู้
ท่ีสนใจสมัคร
เข้าศึกษาต่อ
ตามท่ีก าหนด
 2.  ส่งเสริม
สนับสนุนให้
นักเรียนได้
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึก
ษาสถาบัน
ใกล้บ้านท่ีมี
คุณภาพตาม
ความถนัด
ของนักเรียน

1. การจัดท า
อุปกรณ์
ส าหรับแนะ
แนว
การศึกษาต่อ 
ได้แก่ 
กระเป๋า สมุด
 โปสเตอร์ 
ปากกา แผ่น
พับ ไวนิล 
ส าหรับแจก
ให้นักเรียน 
โรงเรียนท่ี
ออกแนะ
แนว
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษาต่อ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 2. 
การออกแนะ
แนว
การศึกษายัง
สถานศึกษา
ต่าง จ านวน 
14 
สถานศึกษา 
และการส่ง
จดหมาย
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษา
ประจ าปี
การศึกษา 
2560

-



1. นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ท่ัวไปทราบ
ข้อมูลการรับ
สมัคร 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 และผู้
ท่ีสนใจสมัคร
เข้าศึกษาต่อ
ตามท่ีก าหนด
 2.  ส่งเสริม
สนับสนุนให้
นักเรียนได้
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึก
ษาสถาบัน
ใกล้บ้านท่ีมี
คุณภาพตาม
ความถนัด
ของนักเรียน

1. การจัดท า
อุปกรณ์
ส าหรับแนะ
แนว
การศึกษาต่อ 
ได้แก่ 
กระเป๋า สมุด
 โปสเตอร์ 
ปากกา แผ่น
พับ ไวนิล 
ส าหรับแจก
ให้นักเรียน 
โรงเรียนท่ี
ออกแนะ
แนว
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษาต่อ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 2. 
การออกแนะ
แนว
การศึกษายัง
สถานศึกษา
ต่าง จ านวน 
14 
สถานศึกษา 
และการส่ง
จดหมาย
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษา
ประจ าปี
การศึกษา 
2560

-



1. นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ท่ัวไปทราบ
ข้อมูลการรับ
สมัคร 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 และผู้
ท่ีสนใจสมัคร
เข้าศึกษาต่อ
ตามท่ีก าหนด
 2.  ส่งเสริม
สนับสนุนให้
นักเรียนได้
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึก
ษาสถาบัน
ใกล้บ้านท่ีมี
คุณภาพตาม
ความถนัด
ของนักเรียน

1. การจัดท า
อุปกรณ์
ส าหรับแนะ
แนว
การศึกษาต่อ 
ได้แก่ 
กระเป๋า สมุด
 โปสเตอร์ 
ปากกา แผ่น
พับ ไวนิล 
ส าหรับแจก
ให้นักเรียน 
โรงเรียนท่ี
ออกแนะ
แนว
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษาต่อ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 2. 
การออกแนะ
แนว
การศึกษายัง
สถานศึกษา
ต่าง จ านวน 
14 
สถานศึกษา 
และการส่ง
จดหมาย
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษา
ประจ าปี
การศึกษา 
2560

-



1. นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ท่ัวไปทราบ
ข้อมูลการรับ
สมัคร 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 และผู้
ท่ีสนใจสมัคร
เข้าศึกษาต่อ
ตามท่ีก าหนด
 2.  ส่งเสริม
สนับสนุนให้
นักเรียนได้
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึก
ษาสถาบัน
ใกล้บ้านท่ีมี
คุณภาพตาม
ความถนัด
ของนักเรียน

1. การจัดท า
อุปกรณ์
ส าหรับแนะ
แนว
การศึกษาต่อ 
ได้แก่ 
กระเป๋า สมุด
 โปสเตอร์ 
ปากกา แผ่น
พับ ไวนิล 
ส าหรับแจก
ให้นักเรียน 
โรงเรียนท่ี
ออกแนะ
แนว
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษาต่อ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 2. 
การออกแนะ
แนว
การศึกษายัง
สถานศึกษา
ต่าง จ านวน 
14 
สถานศึกษา 
และการส่ง
จดหมาย
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษา
ประจ าปี
การศึกษา 
2560

-



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

1 โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
คณะครุศาสตร์

เกณฑ์ระดับ คณะฯ
สกอ.ตัวบ่งช้ีท่ี
1.6,4.1

 จ านวนนักศึกษา 
และบุคคลในชุมชน
มีเจคติและพัฒนา
ตนเองด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ชาวต่างประเทศ
รับรู้วัฒนธรรมไทย 
และรู้จักประเทศ
ไทยมากข้ึนซ่ึง
น าไปสู่การพัฒนา
ในด้านอ่ืนๆ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
80

60,000 60,000  จ านวนนักศึกษา 
และบุคคลใน
ชุมชนมีเจคติและ
พัฒนาตนเองด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ชาวต่างประเทศ
รับรู้วัฒนธรรมไทย
 และรู้จักประเทศ
ไทยมากข้ึนซ่ึง
น าไปสู่การพัฒนา
ในด้านอ่ืนๆ

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ80

 ส านักงานคณะ
ครุศาสตร์

โครงการวันส าคัญ 1. จ านวนกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 

 - วันครู           - วัน
แม่           - วันมหิดล

2. ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 80 50,000             50,000          -               

ร้อยละ 85



3. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามกรอบ

ร้อยละ 100 50,000             50,000          -            
ร้อยละ 100



โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ล าดับ โครงการ
สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพ    

  (สมศ./สกอ./
กพร.)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

งบประมาณ โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ บรรลุ ไม่บรรลุ

2 องค์ประกอบท่ี 4 
4.1



3 โครงการไหว้ครู สู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่

6.3 เชิงปริมาณ: มีนักศึกษา
 คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม

150 คน 4,000               4,000            -               ผลการด าเนินโครงการ
 พบว่า นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจในสาขา
การพัฒนาสังคม ใน
ระดับดี (4.25)

 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
สานสายใยชาว
พัฒนา โดยจัดข้ึน
วันท่ี 24 
มิถุนายน 2560   
  ณ ห้องเธียเตอร์
 ช้ัน 2 อาคาร 38

 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

4 โครงการปัจฉิมนิเทศ 4 นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาใน 
พ.ศ. 2560  จ านวน 
112  คน

เพ่ือให้นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยได้รับการ
ปัจฉิมนิเทศก่อนจะ
ส าเร็จการศึกษา

10,000 10000 0 ผลการด าเนินโครงการ
 พบว่า นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจในสาขา
การพัฒนาสังคม ใน
ระดับดี (4.25)

 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
สานสายใยชาว
พัฒนา โดยจัดข้ึน
วันท่ี 24 
มิถุนายน 2560   
  ณ ห้องเธียเตอร์
 ช้ัน 2 อาคาร 38

 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

5 โครงการสัมมนาเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพครู

2, 4

นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีเรียนวิชา
สัมมนาทางภาษาไทย 
จ านวน 72 คน

เพ่ือเสริมสร้างให้
นักศึกษาสาขา
ภาษาไทยท่ีเรียนวิชา
สัมมนาทางภาษาไทย
มีประสบการณ์จริงใน
การจัดสัมมนา  และ
ได้รับการเสริมความ
เป็นครู

40,000          35,284          4,716         

ผลการด าเนินโครงการ
 พบว่า นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจในสาขา
การพัฒนาสังคม ใน
ระดับดี (4.25)

 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
สานสายใยชาว
พัฒนา โดยจัดข้ึน
วันท่ี 24 
มิถุนายน 2560   
  ณ ห้องเธียเตอร์
 ช้ัน 2 อาคาร 38

 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

6 โครงการท าบุญ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็คทรอนิกส์
สารสนเทศ วันท่ี 10 
ส.ค. 60

ระดับสาขา องค์ 3 จ านวนผู้เข้าร่วม 90 คน 8,100 8,100 0  -  -  - ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



7 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  สาชา
วิชาอุตสาหกรรมศิลป์
และเทคโนโลยี 2 
สิงหาคม 2560

ระดับคณะ องค์ 4 จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 10,080 10,080 0  -  -  - ความรู้ความเข้าใจใน
โครงการ

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

8 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี สาขา
อุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยีอุตสหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 2 สิงหาคม 
2560

ระดับคณะ องค์ 4 จ านวนผู้เข้ารว่ม ร้อยละ80 10,080 10,080 0  -  -  - ความรู้ความเข้าใจใน
โครงการ

จ านวนผู้เข้าร่วม  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

9 โครงการส่งเสริมและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 20-21 มีนาคม 
2560

ระดับคณะ องค์ 4.1 จ านวนผู้เข้าร่วม 21 คน 5,000 5,000 0  -  -  - ผู้เข้าร่วมมีควมพึง
พอใจต่อโครงการ

จ านวนผู้เข้าร่วม 
23

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

10 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลยี 2 
สิงหาคม 2560

ระดับสาขา 1.1 2.1 
3.1-3.3

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ80 10,080 10,080 0  -  -  - มีความรู้เข้าใจและ
น ามาปฏิบัติได้

จ านวนผู้เข้าร่วม
166 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม



11 โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย ท าบุญ
ถวายสังฒทาน ฟัง
เทศน์และการพัฒนาวัด
 ประจ าปี 2560 27 
มกราคม 2560

ระดับสาขา องค์ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

110 คน 8,576 8,576  -  -  - ระดับความพึงพอใจ 
ระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 จ านวน 
110 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

12 โครงการท าบุญ
สาขาวิชาไฟฟ้าและ   อิ
เล็ทรอนิกส์ วันท่ี 10 
สิงหาคม 2560

ระดับสาขา องค์ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

40 คน 8,100 8,100 0  -  -  - ระดับความพึงพอใจ 
ระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 จ านวน 
110 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

13 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2560 วันท่ี 2
 สิงหาคม 2560

ระดับสาขา องค์ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

30 คน 10,000 10,000 0  -  -  - ระดับความพึงพอใจ 
ระดับมาก

จ านวนผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 จ านวน 
30 คน

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

14 สืบสานประเพณีด านา
บูชาพระแม่โพสพ

สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับความพึงพอใจดี
มาก

35,000 35,000 0  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ครบ 100%

 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ใน
ระดับ ดีมาก

 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

15 ไหว้ครูคณะเกษตรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 
2560

สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับความพึงพอใจดี
มาก

20,000 20,000 0  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ครบ 100%

 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ใน
ระดับ ดีมาก

 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

16 โครงการทบทวน
ปรับปรุงยุทธศาสตร์

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

 มีการจัดประชุมและ
ด าเนินโครงการเพ่ือ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ ร่วมกันเพ่ือ
ใช้ในการตรวจรับ
ประเมินประกันคุณภาพ

เพ่ือให้มีการจัดท า
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระหว่าง
บุคลากรส านักศิลปะฯ  
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ

 –  –  – 100,000 100,000  –  การจัดแผนทบทวน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 
ร่วมกันวางแผนและ
ระดมความคิดร่วมกัน
ในการหาแนวทาง
วิธีการจัดท า

 ผู้เข้าร่วม
โครงการอย่าง
น้อย 20 คน

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม



17 โครงการรวบรวม
ข้อมูลและองค์ความรู้
ปราชญ์ท้องถ่ิน

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

มีการรวบรวมข้อมูล
นักปราชญ์เพ่ือน า
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้
และเผยแพร่

 เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
เชิดชูนักปราชญ์
ท้องถ่ินสามารถน า
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้
และเผยแพร่

 –  –  – 100,000 93,960          6,040

การรวบรวมข้อมูล
นักปราชญ์เพ่ือน า
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้
และเผยแพร่ ท าให้
บุคลากรเจ้าหน้าท่ี
นักศึกษาและบุคคล
ท่ัวไปได้รับความรู้
ด้านปราชญ์ท้องถ่ิน
เมือง

รูปเล่มหนังสือ
วารสารปราชญ์
ท้องถ่ินเมือง
สุรินทร์ อย่าง
น้อย 1 เล่ม

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

18  โครงการวารสาร"
ศิลปวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น้ ามูล"

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

 จัดท าวารสารทาง
วิชาการ จ านวนปีละ 2
 ฉบับ           จัดท า
วารสารและการจัดการ
ความรู้เพ่ือเผยแพร่
งานทางด้านสิลปวัฒน
ธรรม

เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้าและการวิจัย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
สร้างนักวิชาการ

           100,000           99,900               100           30,000           30,000  – การจัดท าวารสารทาง
วิชาการการจัดการ
ความรู้เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ งาน
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้ท่ี
สนใจได้มาศึกษา
ค้นคว้า

วารสาร 1,000 
เล่ม /ปี  จ านวน 
2 ฉบับ

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

19  โครงการจัดท า
อินทนิลสาร

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

มีการจัดท าอินทนิลสาร
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท้ังภายใน
ส านักงานและนอก
ส านักงาน

 เพ่ือจัดท าอินทนิลสาร
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ

 –  –  –           13,200           13,200  –  การจัดท าอินทนิลสาร
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท้ังภายใน
ส านักงานและนอก

ส านักงาน

 อินทนิลสาร
จ านวน 12 ฉบับ

ต่อปี

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

20  โครงการปรับปรุง
ส านักงาน

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

จัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้
นักศึกษาและบุคลากร
ท่ัวไปได้มีส่วนร่วมอีก
ท้ังเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ให้เผยแพร่ต่อไป

เพ่ือเผยแพร่และสร้าง
มาตรฐานกิจกรรมและ
บุคลากรทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี

 –  –  –         100,000         100,000  –  การปรับปรุง
ส านักงานท่ีพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงาน
และให้บริการแก่ผู้ท่ีมา
ใช้บริการท่ัวไป

 มีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานท่ี

พร้อมกับใช้งาน
ได้อย่างเพียงพอ

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม



21  โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ในการ
บริหารจัดองค์กร

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การ
บริหารของหน่วยงาน
เพ่ือก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม   พันธกิจ

มีการจัดอบรม
พัฒฒนาความรู้ในการ
บริหารจัดการองค์กร
ภายในส านักงาน

เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ในการบริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือการ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

 –  –  –           30,000           30,000  –  บุคลากรท่ีเข้ารับ
กาสรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี

 ผู้เข้าร่วม
โครงการอย่าง
น้อย10 คน

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

3 โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
กับผู้ท่ีสนใจ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินเพ่ือการศึกษา
และการปรับใช้ในการ
พัฒนางาน
ศิลปวัฒนธรรม

เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และแก่ผู้ท่ีสนใจ และ
การท านุบ ารุง
พิพิธภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความ
โดดเด่น และทันสมัย

           100,000           97,060             2,940           50,000           50,000  –  การจัดท าบัญชีวัตถุ
จัดแสดงให้เป็นระเบียบ

 การรวบรวม
และจ าแนก

ประเภทได้อย่าง
ชัดเจน ร้อยละ 80

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม



4 โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศ

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

จัดเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ระดับนานาชาติ โดย
ได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมงาน/กิจกรรมท่ีมี
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึง
การสัมมนาวิชาการ
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
กันระหว่างประเทศ

 เป็นหน่วยงานท่ีมีการ
แสดงและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและให้
ชาวต่างชาติได้รับรู้
รับชมเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ไทย

           100,000           68,980           31,020  –  –  –  การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้

 และทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

 การด าเนิน
กิจกรรมอย่าง
น้อย 4 กิจกรรม

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

5 โครงการอบรมหลักสูตร
 "การเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนา
บุคลากรรุ่นเยาว์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สืบสานและเผยแพร่
ศิลปะปราสาทขอม
จังหวัดสุรินทร์

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

การส่งเสริมให้
นักศึกษาฝึกทักษะการ
พูดและสามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษกับ
นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติได้เป็น
อย่างดี

เพ่ือให้นึนักศึกษา
ฝึกฝนทักษะการพูดให้
นักศึกษาสามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษท่ี
พร้อมให้ข้อมูลแก่
นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศได้

           100,000           96,000             4,000  –  –  –  นักศึกษาสามารถใช้
ทักษะภาษาอังกฤษใน
การให้บริการ แนะน า
นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติได้ถูกต้อง

 การส่วนร่วม
ของนักศึกษา 
อย่างน้อย ร้อยละ
 80

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

6 โครงการหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาบุคลากรรุ่น
เยาว์ด้านอาหาร
พ้ืนบ้านจังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือการเผยแพร่
วัฒนธรรมอาหารแก่
นักท่องเท่ียวนานาชาติ

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

การเตรียมความพร้อม
และการพัฒนา
บุคลากรรุ่นเยาว์ด้าน
อาหารพ้ืนบ้านจังหวัด
สุรินทร์ ในการเผยแพร่
วัฒนธรรมอาหารแก่
นักท่องเท่ียวนานาชาติ

เพ่ือการเผยแพร่
วัฒนธรรมอาหารแก่
นักท่องเท่ียวนานาชาติ

           100,000           66,000           34,000  –  –  –  ผู้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปประกอบอาชีพได้
อย่างย่ังยืนและใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง

 มีผู้เข้าร่วม
โครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 90

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม



7 โครงการเสริมสร้างเก
ระคุ้มกันแก่นักศึกษา
ด้านโบราณสถานและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จังหวัดสุรินทร์ ส าน า
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

การเสริมสร้างเกราะ
คุ้มกันแก่นักศึกษาด้าน
โบราณสถานสถาน
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จังหวัดสุรินทร์

เพ่ือมให้นักศึกษา
ตระหนักถึงคุณค่าของ
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และ
ปราชญ์ท้องถ่ิน จังหวัด
สุรินท์

           100,000           83,000           17,000  –  –  –  ผู้ร่วมโครงการเกิด
ความตระหนักใน
ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม และมี
ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการอนุรักษณ์
 ปกป้อง คุ้มครองและ
รักษาโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ

 ผู้เข้าร่วมดครง
การไม่น้อยกว่า 
100 คน

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

8 โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา

องค์ประกอบท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

 มีการส่งเสริมการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ระดับอุดมศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ประสบการณ์และ
ความรู้ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

เพ่ือส่งเสริมการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ระดับอุดมศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ประสบการณ์และ
ความรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

             50,000       49,000.00             1,000  –  –  –  ผู้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ประโยชน์

 ผู้เข้าร่วม
โครงการอย่าง
น้อย 36 คน

 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม



9 วันส าคัญและการ
อนุรักษ์ฯ

องค์ประกอบท่ี 4 
การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
ให้ความส าคัญกับวัน
ส าคัญต่างๆ

จัดซ้ือวัสดุ/ค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม

  -   -   - 40,000 40,000  - บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ให้
ความส าคัญกับวันส าคัญ
ต่างๆ

จัดซ้ือวัสดุ ใน
กิจกรรมต่างๆ    
1 คร้ัง

 ส านักวิทยบริการฯ

10 สารสนเทศท้องถ่ิน องค์ประกอบท่ี 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

มีสารสนเทศท้องถ่ิน
เก่ียวกับข้อมูลสุรินทร์
 ผ้าไหมอุปกรณ์การ
ทอผ้า

จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท้องถ่ิน
สุรินทร์

  -   -   - 30,000 29,930 70 มีสารสนเทศท้องถ่ิน
เก่ียวกับข้อมูลสุรินทร์ ผ้า
ไหมอุปกรณ์การทอผ้า

จัดซ้ือ ผ้าไหมและ
อุปกรณ์การทอผ้า 
จ านวน13 รายการ

 ส านักวิทยบริการฯ

11 งานประเพณีต่าง ๆ องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ

ทุกหน่วยงานได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร

บุคลากรใน 
ส านักงานอธิการบดี  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ

           700,000         700,000  ส านักงานอธิการบดี

12 โครงการพัฒนา
หลักสูตรท้องถ่ิน

สมศ. ร้อยละของหลักสูตร
สถานศึกษามีการบูร
ณาการกับหลักสูตร
ท้องถ่ิน

80 20,000           20,000              -   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80  โรงเรียนสาธิต

13 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้

สมศ. ร้อยละของผู้เรียนได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานท่ี

90 60,000           60,000              -   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ90  โรงเรียนสาธิต

14 โครงการวันลอยกระทง สมศ. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

90 3,000             3,000              -   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ90  โรงเรียนสาธิต



15 โครงการวันข้ึนปีใหม่ สมศ. ร้อยละของผู้เรียนได้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
วันส าคัญ

90 30,000           30,000              -   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ90  โรงเรียนสาธิต

1,752,016 1,671,956 100,060 533,200 522,374 10,826
 หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560   ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินจ านวนท่ีกองนโยบายและแผนจัดสรรให้

 รวม
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