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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของคณะ ในการปฏิบัติตามแผนและ

การประเมินผล ซึ่งนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายในการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเปนแนวทางในการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปน

มอือาชีพ ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื ยุทธศาสตรที่ 3 

สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น และยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามผลผลิตและตัวช้ีวัดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ทําตามเกณฑ

ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามลําดับโดยงบประมาณที่ ไดมีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครัง้นี้คณะไดวางเปาหมายเพื่อให

เปนการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

สําหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวตามแผนปฏบิัติ

การดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีงบประมาณในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงคไดไมใชแคเพียงการดําเนินงานของผูบริหารเทานั้น แตตองไดรับ

ความรวมมือจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานตาง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของ

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาองคกร เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคและ

ยั่งยนื 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรเปนไปดวยความเหมาะสมและเกดิประสิทธภิาพสูงสุด รวมทัง้เพื่อใหเกดิการปฏบิัตติาม

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง อันเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเรื่องการ

จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2546 ซึ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางนั้นตองยึด

หลักการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือไดพัสดุตามเปาหมาย เพื่อใหไดพัสดุที่มีคุณภาพดี ปริมาณที่

ถูกตอง สามารถสงของไดทันตามกําหนดเวลา และมรีาคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผล 

การนําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติ

จําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกดิผลในทางปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรม 

การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคให

เหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได 
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1.2 โครงสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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1.3 โครงสรางการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.ครุภัณฑเงินงบประมาณแผนดนิ ปงบประมาณ  2564   

 

2.ครุภัณฑเงินรายได ปงบประมาณ 2564 

 

ลําดับ งาน / โครงการ ผลการดําเนนิงาน 

1. เครื่องช่ังน้ําหนัก แบบดิจิตอลพรอมที่วัด

สวนสูง จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 

20,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

2. โทรทัศน แอล อี ดี แบบ สมารท ทีวี ขนาด 

49 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

19,600 รวมเปนเงนิ 78,400.- บาท  

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร จํานวน 4 

เครื่องละ 42,500.- เครื่อง รวมเปนเงิน 

170,000.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

4. กลองถายรูป คอมแพค จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่อ งละ 41,990.- รวม เปน เงิน 

41,990.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

5. เครื่องรับสัญ ญ าณ  ที โอ เอ พรอมไมค 

จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,000.- 

รวมเปนเงิน 24,000.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

6. กลองถายวีดีโอ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 

31,990.- รวมเปนเงนิ 31,990.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

7. ชุดลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด ราคาชุด

ละ 7,990.- รวมเปนเงิน 15,980.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

8. กลองถายรูป มิลเลอรเลส จํานวน 2 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 65 ,980.- รวมเปน เงิน 

131,960.- บาท 

 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

ลําดับ งาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

- - - 
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9. เครื่องผสมอาหารแบบตั้งโตะ จํานวน 1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,500.- รวมเปน

เงิน 35,500.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

10. เครื่องทําน้ํ ารอน - น้ํ าเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 ก็อก จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 25,100.- รวมเปนเงนิ 25,100.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

11. เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ (VHF/FM) ชนิดมือ

ถือ 5 วัตต จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 12,000.- รวมเปนเงนิ 120,000.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

12. ตูล็อกเกอร 18 ชอง ราคาตูละ 8,000.- 

รวมเปนเงนิ 16,000.- บาท 

เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2563 

13. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 

5,500.- รวมเปนเงนิ 5,500.- บาท 

เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563 

14. โทรศัพทเคลื่อนที่  จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 55,000.- รวมเปนเงนิ 55,000.- 

บาท 

เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563 

15. ไมโครโฟน จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

1,400.- รวมเปนเงนิ 7,000.- บาท 

เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563 

16. เครื่องสแกนบารโคด แบบไรสาย จํานวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600.- รวมเปนเงิน 

5,200.- บาท 

เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563 

17. เกาอี้บารเตี้ยลอเลื่อน จํานวน 5 ตัว ราคา

ตัวละ 1,600.- รวมเปนเงนิ 8,000.- บาท 

เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563 

18. เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 4 เครื่อง 

ราค า เค รื่ อ งล ะ  2,000.- ร วม เป น เงิ น 

8,000.- บาท 

เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563 

19. เครื่องพิมพบัตรพลาสติกแบบหนาเดียว 

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,000.- 

รวมเปนเงนิ 48,000.- บาท 

เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2563 

20. ไมโครโฟน (ไมคลอย) จํานวน 5 เครื่อง 

ราคาเครื่ อ งละ 3 ,990.- รวม เป น เงิน 

19,950.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 
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21. ตู บ า น เ ลื่ อ น ก ร ะ จ ก สู ง  ข น า ด 

914x457x1830 มิลลิเมตร จํานวน 8 ตัว 

ราคาตัวละ 4,700.- รวมเปนเงนิ 37,600.- 

บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

22. เครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ  จํานวน 1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 380,000.- รวมเปน

เงิน 380,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

23. ไมโครโฟน จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 

1,200.- รวมเปนเงนิ 6,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

24. ตูกันช้ืน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,300.- 

รวมเปนเงนิ 4,300.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

25. เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 17,500.- รวมเปนเงิน 17,500.- 

บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

26. ตู ช้ั น ว า ง เอ ก ส าร  ข น าด  5 0 x35x120 

เซนติเมตร จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 2,900.- 

รวมเปนเงนิ 2,900.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

27. เครื่องเย็บเอกสารอัตโนมัติ จํานวน 1 ตัว 

ราคาเครื่องละ 289,000.- รวมเปนเงิน 

289,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

28. โต ะ ไม สั ก  จํ าน วน  4  ตั ว  ราค าตั วล ะ 

29,000.- รวมเปนเงนิ 116,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

29. เกาอี้ ไมสัก จํานวน 28  ตัว ราคาตัวละ 

4,100.- รวมเปนเงนิ 114,800.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

30. โดรนพนสารเคมีชนิดน้ํา จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 220,000.- รวมเปนเงิน 

220,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

31. อากาศยานไรคนขับ จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เค รื่ อ ง ล ะ  2 6 9 ,5 0 0.- ร ว ม เป น เ งิ น 

269,500.- บาท 

 

 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 
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32. เครื่องคอมพิ วเตอรแท็บ เล็ต แบบที่  2 

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000.- 

รวมเปนเงนิ 20,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

33. อุปกรณถายทอดสดผานคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 7,990.- รวมเปน

เงิน 7,990.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

34. เครื่องพิมพเลเซอรหรือแอลอีดี หรือขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 36,000.- 

รวมเปนเงนิ 36,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

35. กลองเว็บแคม จํานวน 127 ตัว ราคาตัวละ 

2,750.- รวมเปนเงนิ 349,250.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

36. ไมโครโฟนคอมพิวเตอร จํานวน 127 ตัว 

ร า ค า ตั ว ล ะ  1 ,3 5 0.- ร ว ม เป น เ งิ น 

171,450.- บาท 

เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

37. เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต ไมโครซอฟ 

เซอรเฟส จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

47,700.- รวมเปนเงนิ 381,600.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

38. ขาตั้งกลองพรอมหัวแพน จํานวน 1 อัน 

ราค า เค รื่ อ งล ะ  6,990.- ร วม เป น เงิ น 

6,990.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

39. เค รื่ อ งพิ มพ  มั ลติ ฟ ง ช่ัน  ชนิ ด เล เซอร  

จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 51,000.- 

รวมเปนเงนิ 204,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

40. 

 

 

เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000.- รวมเปน

เงิน 22,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

41. เค รื่ อ งพิ มพ มั ลติ ฟ ง ช่ัน  เล เซอร  ห รือ 

แอลอีดี สี จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

15,000.- รวมเปนเงนิ 15,000.- บาท 

 

 

 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 
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42. เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่ อ งละ 9 ,300.- รวม เป น เงิน 

9,300.- บาท 

 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

43. ไมโครโฟนคอมพิวเตอร ยูเอสบี จํานวน 1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,490.- รวมเปนเงิน 

3,490.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

44. เครื่อ งพิ มพ  มัลติฟ ง ช่ัน  เล เซอร  หรือ 

แอลอีดี สี จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

49,800.- รวมเปนเงนิ 49,800.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

45. เครื่อ งพิ มพ  มัลติฟ ง ช่ัน  เล เซอร  หรือ 

แอลอีดี สี จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

15,000.- รวมเปนเงนิ 15,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

46. ตัวแปลงรหัสสัญ ญ าณ ภาพ จํานวน 1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,390.- รวมเปน

เงิน 8,390.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

47. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว

ดํ า  แบ บ  Network แบบ ที่  2  จํ านวน  7 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.- รวมเปน

เงิน 105,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

48. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

30,000.- รวมเปนเงนิ 150,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

49. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

22,000.- รวมเปนเงนิ 88,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

50. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบที่  3 จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 36 ,000.- รวมเปนเงิน 

36,000.- บาท 

 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 
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51. เครื่ อ งพิ มพ เล เซอร  ห รือ  LED สี  ชนิ ด 

Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 10,000.- รวมเปนเงิน 10,000.- 

บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

52. โตะปงปองลอเลื่อน จํานวน 2 โตะ ราคา

โตะละ 5 ,000.- รวมเปนเงิน 10,000.- 

บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

53. เครื่องช่ังน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัด

สวนสูง จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

20,000.- รวมเปนเงนิ 20,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

54. ไมโครโฟน ชนิดมีสาย จํานวน 5 ชุด ราคา

ชุดละ 3,000.- รวมเปนเงนิ 15,000.- บาท 

เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 

55. กลองเว็บแคม จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 

5,000.- รวมเปนเงนิ 10,000.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

56. กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 27,000.- รวมเปน

เงิน 27,000.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

57. ชุดไมโครโฟนไรสาย จํานวน 2 ชุด ราคาชุด

ละ 12,200.- รวมเปนเงนิ 24,400.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

58. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 2 

เครื่อง ราคาชุดละ 23,005.- รวมเปนเงิน 

46,010.- บาท 

เดอืน กุมภาพนัธ พ.ศ.2564 

59. เมาสปากกา จํานวน 7 ชุด ราคาชุดละ 

5,000.- รวมเปนเงนิ 35,000.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

60. เครื่องขยายเสียง จํานวน 2 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 5,900.- รวมเปนเงิน 11,800.- 

บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

61. เกาอี้เลคเชอร จํานวน 40 ตัว ราคาตัวละ 

3,000.- รวมเปนเงนิ 120,000.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

62. เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 2 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 30,000.- รวมเปนเงนิ 60,000.- 

บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 



 

แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565    10 | P a g e  
 

63. ตู เหล็กสําหรับจัดเก็บอุปกรณกระจาย

สัญญาณ จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 6,000.- 

รวมเปนเงนิ 6,000.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

64. เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 17 ,000.- รวม เปน เงิน 

17,000.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

65. อุปกรณกระจายสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่ อ งละ 2 ,800.- รวม เป น เงิน 

2,800.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

66. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว

ดํ า  แบ บ  Network แบ บ ที่  2  จํ านวน  1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.- รวมเปน

เงิน 15,000.- บาท 

เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

 

 

3.ท่ีดินและส่ิงกอสรางจบในป เงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ  2564 

ลําดับ งาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

1. ศูนยฝกปฏบิัตกิารทางทักษะวชิาชีพการโรงแรม

และการทองเที่ยว จํานวน 1 งาน รวมเปนเงิน 

35,000,000.- บาท 

ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 

 

4.ท่ีดินและส่ิงกอสรางจบในป เงินงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ  2564   

 

ลําดับ งาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

1. งานปรับปรุงปายดานหนาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร อาคาร 35 จํานวน 1 งาน 

รวมเปนเงิน 500,000.- บาท  

เดอืน มนีาคม พ.ศ.2564 

2. งานปรับปรุงหองกจิการนักศกึษา อาคาร 35 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 

งาน รวมเปนเงนิ 500,000.- บาท 

เดอืน เมษายน พ.ศ.2564 



 

แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565    11 | P a g e  
 

 

1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วสิัยทัศน (Vision) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะแหงความเปนเลศิทางวชิาการ วจัิยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูคูคุณธรรมเพื่อรับใชสังคม วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

  

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. ผลิตบัณฑติที่มคีุณธรรม คุณภาพระดับแนวหนา ตรงกับความตองการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกจิฐานความรู อยูรวมในสังคมโลกอยางมคีวามสุข 

2. วจัิยสรางนวัตกรรมและองคความรูสูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทย

และเสรมิสรางทักษะภาษาตางประเทศสูสากล 

3. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอยางมี

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ พัฒนาใหบริการและศูนยกลางบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสนิทรสูสากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู  (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม  (Morality) 

 3. เครอืขาย  (Partnership) 

 4. ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

 เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นยิามของคําสําคัญอัตลักษณ 
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 เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุงม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และ

พัฒนาตนเองใหมคีวามกาวหนาอยางตอเนื่อง 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถ

สื่อสารและถายทอดความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอื่น มุงทํา

ความดทีี่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

 เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

นยิามของคําสําคัญเอกลักษณ 

 เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการอนุรักษ

โบราณสถาน และเผยแพรแหลงเรียนรู ขอมูลศลิปวัฒนธรรมดานตาง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร 

 เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการ

ไดอยางทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity)  ปญญาและความคิดสรางสรรค  

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักด ี 

 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรวมมอื  

 P (Professionalism)   ความเปนมอือาชีพ 

    1.5.9 เปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณเปลี่ยน เราก็ตองปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกดิความสามารถในการแขงขันและทันตอ

โลกอนาคต แตสําหรับสิ่งที่ดีและมีคุณคา เราตองธํารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุงเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไมถึงจุดหมายปลายทางและเปาหมายที่ตั้งไว ตอยอดทุนความรูและทุนสังคมที่มีอยู 

ตดิตามอยางตอเนื่อง เพื่อกํากับติดตามระบบการทํางานเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูความ

เปน “ตนแบบ” ตามวิสัยทัศน 15 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมอีัต

ลักษณ” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณคาที่จะตองดูแลรักษาเอาไว สามารถแสดงไดดังภาพที่ ...  
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ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดวย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสูเปาหมายที่

กําหนดไว รายละเอยีดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแหงความยั่งยนืที่พรอมจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุงสูการเปนมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตยในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทํางานอยางเต็มกําลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแหงความผาสุกที่ลอมรอบดวยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 
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ภาพที่ ... SSRU “SWITCH” 
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สวนท่ี 2 แผนปฏบิัติการดานการจัดซื้อจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

2.1 นโยบายของแผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง 

 1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุสามารถปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง ไดอยางถูกตองมี

ประสทิธภิาพและเปนไปตามแผน 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนําแผนปฏิบัติการดานจัดซื้อจัดจาง     

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 ไปสูการปฏบิัตอิยางมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหมกีารตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิตักิารดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 อยางเปนระบบ  

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง 

 1. เพื่อใหการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผนที่กําหนด   

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของ

มหาวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ 1 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศใหเอื้อตอการจัดการเรยีนการสอน 

 

2.3.2 เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 

         1. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อตอการจัดการเรยีนการสอน 

         2. เพื่อใหหนวยงานใชเปนเครื่องมอืในการบรหิารงานดานการจัดจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของรายการที่จัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 

รอยละ 80 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อให

หนวยงานใชเปนเครื่องมอืในการบรหิารงานดานการจัดซื้อจัดจาง โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

2.4.1 ฝายพัสดุดําเนินการจัดทําแบบรายงานแผนปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจาง หลังจากไดรับ

อนุมัตริายการครุภัณฑและสิง่กอสราง ประจําปงบประมาณ 2565 

2.4.2 ฝายพัสดุดําเนนิการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป

งบประมาณ 2565 เสนอฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565    17 | P a g e  
 

2.5 แผนปฏบัิติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลําดับ 

ท่ี 

แผนงาน 

 

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 

ส่ิงกอสราง 

ลักษณะงาน (/) วธิกีาร (/) 

 ออกแบบหรอื 

กําหนด 

คุณลักษณะ 

เฉพาะแลว 

แผนปฏบัิติการ แผนการจายเงนิ 

หมาย

เหตุ 

งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

 

 

จํานวน 

(หนวยนับ) 

งานตอ 

เน่ืองท่ีผูกพัน

งบประมาณปตอไป 

งานท่ีเสร็จ

ภายในป 

2565 

จัด 

ซื้อ 

จัด 

จาง 

เฉพาะ 

เจาะจง 

ประก

วด

ราคา 

e-

biddin

g 

 

วธิอีื่นๆ

ระบุ

ชอง

หมาย

เหตุ 

ม ี

(/) 

ไมม ี

(/) 

ประกาศ

จัดซื้อจัด

จาง 

(เดือน/ป) 

คาดวา 

จะลงนาม 

ในสัญญา

ป2565 

(เดือน/ป) 

คาดวา 

จะม ี

การสงมอบ 

ป2565 

(เดือน/ป) 

งบประมา

ณ 

ท่ีไดรับ 

อนุมัติในป

2565 

(ลานบาท) 

เงนินอก 

งบประมาณ 

หรอืเงนิ 

สมทบ 

(ลานบาท) 

(1) (2) (3) (4) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) (7.1) (7.2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1. 

โครงการ

กํากับ

องคการท่ีดี 

: คณะ

มนุษยศาสต

รและ

สังคมศาสต

ร 

เครื่องทําลาย

เอกสาร 
1 เครื่อง  / /  

 

/ 

 

 

 

 

 

 
/    

 

 

 

 

ธันวาคม/

2564 

 / 

วธิี

เฉพา

ะเจาะ

จง 

2. ” 
เครื่องฟอก

อากาศ 
3 เครื่อง  / /    

 

               

 
/    

ธันวาคม/

2564 
 / 

วธิี

เฉพา

ะเจาะ

จง 

3. ” 

เครื่องพิมพมัลติ

ฟงชั่น ชนิด

เลเซอร สี   

1 เครื่อง  / /  /  

 

 

 

 

/    
ธันวาคม/

2564 
 / 

วธิี

เฉพา

ะเจาะ

จง 
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ลําดับ 

ท่ี 

แผนงาน 

 

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 

ส่ิงกอสราง 

ลักษณะงาน (/) วธิกีาร (/) 

 ออกแบบหรอื 

กําหนด 

คุณลักษณะ 

เฉพาะแลว 

แผนปฏบัิติการ แผนการจายเงนิ 

หมาย

เหตุ 

งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

 

 

จํานวน 

(หนวยนับ) 

งานตอ 

เน่ืองท่ีผูกพัน

งบประมาณปตอไป 

งานท่ีเสร็จ

ภายในป 

2565 

จัด 

ซื้อ 

จัด 

จาง 

เฉพาะ 

เจาะจง 

ประก

วด

ราคา 

e-

biddin

g 

 

วธิอีื่นๆ

ระบุ

ชอง

หมาย

เหตุ 

ม ี

(/) 

ไมม ี

(/) 

ประกาศ

จัดซื้อจัด

จาง 

(เดือน/ป) 

คาดวา 

จะลงนาม 

ในสัญญา

ป2565 

(เดือน/ป) 

คาดวา 

จะม ี

การสงมอบ 

ป2565 

(เดือน/ป) 

งบประมา

ณ 

ท่ีไดรับ 

อนุมัติในป

2565 

(ลานบาท) 

เงนินอก 

งบประมาณ 

หรอืเงนิ 

สมทบ 

(ลานบาท) 

(1) (2) (3) (4) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) (7.1) (7.2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

4. ” 

เครื่อง

คอมพิวเตอร

สําหรับงาน

ประมวลผลแบบ

ท่ี 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไม

นอยกวา 19 น้ิว ) 

 2 เครื่อง  / /  /  

 

/    
ธันวาคม/

2564 
 / 

วธิี

เฉพา

ะเจาะ

จง 
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สวนที่ 3 แนวทางการนําแผนสูการปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
 

การนําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติ

จําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของคณะ

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตรที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกดิผลในทางปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานในเรื่องการ

ดําเนนิงานโครงการ/กจิกรรมดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนําแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัด

จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 อยางเปนระบบ  

 

3.1 แนวทางการนําแผนปฏบิัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปสูการปฏบิัต ิ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ไปสูการปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย

และโครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให

เกดิผลในทางปฏบิัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่

กําหนด 

3. สงเสรมิการปฏบิัติงานที่สอดคลองกับแผนที่กําหนดไว และนําไปสูการพจิารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมคีวามกาวหนา

อยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใช

ประโยชนไดงาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมของหนวยงาน วาสามารถ

ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอยางเปนรูปธรรม  

 

3.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปการศึกษา 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแผนปฏบิัตกิารดานการจัดซื้อจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหผูบรหิารและผูปฏบิัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคให

เหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทําระบบการติดตาม

และประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวช้ีวัด 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชนรวมกัน 

อยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อ 

จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยางตอเนื่อง  

3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กจิกรรมทําการวิเคราะหผล

การดําเนนิงาน เพื่อนําไปสูการตัดสนิใจของผูบรหิาร 
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คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการจัดซือ้จัดจาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565     
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร 

ดานการจัดซือ้จัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564    
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