
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบตัิงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร ์        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร ์

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สนับสนุนและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 6101000036 0 33,140 0 0 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่: 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที ่: 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม  
ตัวชี้วัดมหาวทิยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  
สอดคล้องกับค่านยิมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ ์ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที ่: 3.2) พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้สามารถสร้างสรรคส์ังคมตามอัตลักษณ์ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ ์ [   ] งานอื่นๆ สถานทีด่ าเนนิการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา, ครุศาสตรบัณฑิต, ปริญญาตร ี
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค ์
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ และใช้ในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของคณะครุศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง
ของนักศึกษาต่างโปรแกรมวิชา อีกทั้งให้บริการฝึกอบรมแก่นักศึกษานอกเวลาราชการอีกทางหนึ่ง
ด้วย จึงท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งาน
ได้ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สนับสนุนและอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อไปได้ ในปี
ที่ผ่านมายังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ช ารุดตามระยะเวลาการใช้งาน จึงต้องมีการจัดท า
โครงการนี้ต่อไป 

        เพื่อซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาและปรับปรงุเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ
แก่นักศึกษาและการให้บริการได้ 

P2 



3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและอปุกรณ์ต่อ
พ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย  7  รายการ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
สนับสนุนและอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์สามารถใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การฝึกปฏิบัติและการ
ให้บริการได้ 

เชิงปริมาณ  
   1. จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

7 (รายการ) 

เชิงคุณภาพ   
   1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานและใช้งานได้ดี 80 (เปอร์เซนต์) 
เชิงเวลา  
                     

 
4. แผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที ่30/09/2561 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

วัสด ุ - - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์
ซ่อมแซม  ปรับปรุงและ
ซ่อมบ ารุงห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร ์

7 รายการ 33,140    33,140 7 รายการ 33,140       

รวม  33,140    33,140 7 33,140 0 0 0 0 0 0 

 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
      โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัต ิแก่นักศึกษา 
 
6. การประเมนิผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอน 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าร้อยละ ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางศรินญา  หวาจ้อย ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท ์) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงช ารดุ เสียหายเป็น
อันตรายและไมป่ลอดภัยต่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติการ
ทดลอง 

1. จัดหา/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทีป่ลอดภัยมาทดแทน  ซ่อมแซม และ
ปรับปรงุเครื่องคอมพิวเตอร์ใหป้ลอดภัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
5, ค่าวัสดุ 33,140 1. กล่องเครื่องมือติดต้ังสาย LAN ครบชุด(คีมเข้าหัว RJ45&RJ11 

+ ตัวเข้าสายตัวเมียแบบกระแทก + Lan Tester + ฐานรอง
ส าหรับเข้าหัวตัวเมีย) จ านวน 2 กล่อง กลอ่งละ 2,500 บาท รวม
เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. เมาส์ USB 3 ปุ่ม ความยาว 1.8 m จ านวน 30 อัน อันละ 
250 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท 
3. แรม DDR3 ขนาด 4GB. จ านวน 4 ตัว ตัวละ 750 บาท รวม
เป็นเงิน 3,000 บาท 
4. หัวส าหรับสายแลน RJ45 บรรจุ 100/ถุง จ านวน 5 ถุง ถุงละ 
700 บาท รวมเป็นเงิน 3,500 บาท 
5. อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Lan จ านวน 15 อัน อันละ 100 
บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท 
6. แป้นพิมพ์ USB  107 ปุ่ม จ านวน 20 อนั อันละ 232 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,640 บาท 
7. สาย Lan แบบกล่อง ยาว 305m. จ านวน 2 กล่อง กลอ่งละ 
4,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 
 



9. ความพร้อม/การประเมนิความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมของงบประมาณและทรัพยากรในการจดักิจกรรม  *  

 
10. ผลการด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการตอ่เนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรงุในปีนี้ 

ด้านบริหารจัดการ อุปกรณ์บางอย่างมกีารช ารุดหลังจากมีการจัดโครงการไปแล้ว มีการเตรียมพรอ้มโดยมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เสีย่งต่อการช ารุด และมีการใช้งานบ่อย 
เพิ่มเติม 

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


