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บทสรปุสำหรบัผู้บริหาร 

  งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ได้ใช้ระเบียบราชการเกี่ยวกับวิธีการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ตัวกำหนด ด้านการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นการลด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ ้น คณะครุศาสตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง 
งบประมาณ โดยมีนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2. มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 3. มุ้งเน้นการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธภิาพ ทันต่อเวลา เกิดประโยชน์ต่อราชการ 
ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างตรงตามความต้องการของผู้ใช้และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้กำหนดระดับค่าความสำเร็จของการดำเนินการไว้ในระดับ 5 โดยมขีั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คือ 
 1. กำหนดความต้องการรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
 2. ความจำเป็นต่อการใช้งาน 
 3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 4. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. การส่งมอบงาน  
          การกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการในการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะครุศาสตรไ์ด้กำหนดแนวทางการ
นำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูก่ารปฏิบัติ ดังนี ้

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปี  งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



                                                                                                                                                                                              

 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ได้กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่
ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

      ในการบริหารองค์กรภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรรูปแบบอื่น วิธีการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที ่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
บริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และแนวนโยบายที่กำหนด เนื่องจากในแต่ละ
ปีรัฐได้จัดสรรงบประมาณผ่านองค์กรต่างๆ เป็นค่าใช้จ่าย  งบสนับสนุนและการดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน
มาก ซึ่งการใช้งบประมาณดังกล่าว มีระเบียบราชการเกี่ยวกับวิธีการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตัวกำหนด 
หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องมีระบบบริหารจัดการ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้า งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด ที่อาจนำไปสู่การรับผิดทาง
ละเมิด ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีผลต่ออนาคตต่อการงานและราชการได้ 
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1.2 โครงสร้างคณะครุศาสตร ์

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าสำนักงาน 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าฝ่าย 
แผนงานและประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย 
คลังและพัสด ุ

หัวหน้าฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการการศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชา 
ภาษาไทย 

หัวหน้าสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
คณิตศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวิชา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย 

หัวหน้าสาขาวิชา 
สังคมศึกษา 

คณบดี 

คณะกรรมการประจำคณะ 

หัวหน้าฝ่าย 

กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 
รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 
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1.3  โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  

               

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

คณบดี  

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 
รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1.1 งานธุรการ / สารบรรณ 

 1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

 1.3 งานIT/โสตฯ 

1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

1.5 งานบุคลากร 

1.6 งานมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ 

2.ฝ่ายคลังและพัสดุ 

2.1 งานการเงิน งานบัญช ี

งบประมาณ 

2.2 งานพัสดุ 

1.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/  
งบประมาณ 

1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล 
ปฏิบัติราชการ 
1.3 งานประกันคุณภาพ 

1.ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ 
วิชาการ 
 1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
 1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
 1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

1.ฝ่ายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลข้อมูล 
1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 และ ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 งานกิจการนักศึกษา 
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 

1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าสำนักงาน 

หลักสูตร 
 1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 
 1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 1.5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 1.7สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา                                 
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1.4  ผลการดำเนนิด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ
ที ่

รายงานผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี 2564 

(ณ เดือนกันยายน 2564) 

วงเงินที่ได้รับ 
จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 

 
วิธีการจัดซื้อ 

 
เหตุที่คัดเลือกโดย

สรุป 

 
หมายเหต ุ

1. โทรทัศน์สี LED 50,000.00 49,969.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

2. เครื่องควบคุมระบบภาพและเสียง 26,000.00 
 

26,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 149,999.98 
 

149,999.98 
 

เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

4. ไมโครโฟนไร้สาย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
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ลำดับ
ที ่

รายงานผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี 2564 

(ณ เดือนกันยายน 2564) 

วงเงินที่ได้รับ 
จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 

 
วิธีการจัดซื้อ 

 
เหตุที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

 
หมายเหต ุ

5. ตู้เก็บเอกสารบานเปิด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

6. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

7. เก้าอ้ี 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

 

8. เครื่องสำรองไฟฟ้า 34,400.00 34,400.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
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ลำดับ
ที ่

รายงานผลการดำเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี 2564 

(ณ เดือนกันยายน 2564) 

วงเงินที่
ได้รับ 
จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 

 
วิธีการจัดซื้อ 

 
เหตุที่คัดเลือกโดย

สรุป 
 

 
หมายเหต ุ

9. มอนิเตอร์ FULL HD ขนาด 27 นิ้ว 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

10. สวิตช์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

11. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลเลแบบ
ที่ 2 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 567,580.00 567,580.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะครุศาสตรป์ระจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 
             แม่แบบสถาบันผลิตครู 

1.5.2 พนัธกิจ (Mission) 
             ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
   1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการ

ฝึกหัดครูสู่อาเซียน 
   2. บริการวชิาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพ
ครู  

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   3. ทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู ้
        4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 
1.5.4 เสาหลกั (Pillar) 

  1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  
  2. คุณธรรม (Morality)  
  3. เครือข่าย (Partnership)  
  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
   เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อหน่วยงาน 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
    เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
             สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังความเป็นครู มุ่งเรยีนรู้สู่สากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
    ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร(์Development Gloals) 
        1.  ด้านการพัฒนาองค์กร 
             - จดัวางระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการตรวจสอบ การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแบบไตรภาคี ศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน 
            - สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2.  ด้านการวิจัย 
             - สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยการหาทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัยทั้ง
จากภายใน ภายนอก และต่างประเทศ 
             - สร้างเครือข่ายภาคีวิจัยระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่ระดับสากล 
             - เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล จาก
การทำวิจัย และนำไปตีพิมพ์เผยแพร่แกส่าธารณชน 
         3.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
              - เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ครู 
              - จดัให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ การอาชีพ และวัฒนธรรมกับนักศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
              - เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Project-based learning, Problem-based learning, และ Brain-based learning  
              - พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาด้วยภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยในช้ันเรียน 
             - เสริมสร้างระบบคณุธรรมและคา่นิยมโดยใช้กิจกรรมเชิงประจักษ ์
         4.  ด้านการพัฒนาคณาจารย ์
              - เน้นการประสานงาน ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบคุลากรด้วยการดำเนินงาน
แบบ Team-based approach  
                - ส่งเสริมการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรให้มีการทำผลงานทางวิชาการ ศึกษาต่อ 
ตลอดจนการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 
              - พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              - มุ่งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้คณาจารยส์ามารถสร้าง
นวัตกรรมทางด้านวิชาการตามความถนัด และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
(best practice)  
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              - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสรมิสร้างบุคลิกภาพเพื่อความ
เป็นครูมืออาชีพแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
         5.  ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
              - ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและนอกประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับการ
พัฒนางานวิจัย 
              - สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนให้มีการทำงานวิชาการ งานวิจัย 
หรืองานบริการวิชาการร่วมกัน 
              - สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม งานวิชาการกับคณาจารย์
และนักศึกษาในประชาคมอาเซียน 
        6.  ด้านการบริการวิชาการ 
             - จดัให้มีการจัดทำแผนบริการวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เผยแพร่ออกสู่
สาธารณชนทั้งแบบให้เปล่าและแบบหารายได้เข้าคณะ 
             - เน้นการบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัยของคณาจารย์ และการสร้างองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์การสอน 
             - เน้นการสร้างรายได้จากการผลิตตำราทางวิชาการและการบริการวิชาการ 
        7.  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
             - สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทาในการผลิตครูให้มีภูมิรู้แบบมอือาชีพ 
ผสมผสานกับคุณธรรม ค่านยิมของสวนสุนันทา 
             - สนับสนุนให้มีการใช้ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดเป็นกิจกรรม
ทั้งในและนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
             - เน้นการจัดทำข้อมูลฐานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสืบค้น
ของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคบัของระเบียบกระทรวงการคลังว่า   
         ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 3. มุ่งเน้นการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา เกิดประโยชน์ต่อ 
         ราชการ 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เพื่อการดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ   
      คณะครุศาสตร์ 
       2.3.1 ยุทธศาสตร ์
              ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
       2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์
               - คณะครุศาสตรม์ีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
       2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและคา่เปา้หมาย 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
      1. กำหนดความต้องการรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
      2. ความจำเป็นต่อการใช้งาน 
      3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
      4. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของรายการที่จัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80 
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2.5 แผนปฏิบตัิการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำ 

ดับ 

ที่ 

แผนงาน 

 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบ
หรือ 

กำหนด 

คุณลักษณ
ะ 

เฉพาะแล้ว 

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงนิ 
หมาย
เหต ุ

งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

 

 

จำนวน 

(หน่วย
นับ) 

งาน
ต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน 

งบประมาณ 
ปีต่อไป 

งานที่
เสร็จ

ภายใน 
ปี2565 

จัด 

ซื้อ 

จัด 

จ้าง 

ประก
วด

ราคา  
e-

biddi
ng 

วิธีอื่นๆ  
ระบุ
ช่อง 

หมาย
เหต ุ

มี 

(/) 

ไม่
มี 

(/) 

ประกา
ศจัดซื้อ
จัดจ้าง
(เดือน/

ปี) 

คาดว่า 

จะลง
นาม 

ใน
สัญญาปี

... 

(เดือน/
ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง
มอบปี. 

(เดือน/ปี) 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

อนุมัติในปี
2565 

(ล้านบาท) 

เงินนอก 

งบประ 

มาณ 

หรือเงิน 

สมทบ 

(ล้าน
บาท) 

 

1. 
โครงการ
กำกับ

องค์การที่ด ี

งานปรับปรุง
ห้องสตูดิโอ 
สำนักงาน

คณบดี ชั้น 2 

1 งาน  /  /  
วิธี

เฉพาะ 
เจาะจง 

   ต.ค. 64 พ.ย. 64  321,000 - 
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ลำ 

ดับ 

ที่ 

แผนงาน 

 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง 

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบ
หรือ 

กำหนด 

คุณลักษณ
ะ 

เฉพาะแล้ว 

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงนิ 
หมาย
เหต ุ

งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

 

 

จำนวน 

(หน่วย
นับ) 

งาน
ต่อเนื่อง 
ที่ผูกพัน 

งบประมาณ 
ปีต่อไป 

งานที่
เสร็จ

ภายใน 
ปี2565 

จัด 

ซื้อ 

จัด 

จ้าง 

ประก
วด

ราคา  
e-

biddi
ng 

วิธีอื่นๆ  
ระบุ
ช่อง 

หมาย
เหต ุ

มี 

(/) 

ไม่
มี 

(/) 

ประกา
ศจัดซื้อ
จัดจ้าง
(เดือน/

ปี) 

คาดว่า 

จะลง
นาม 

ใน
สัญญาปี

.. 

(เดือน/
ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง
มอบปี.. 

(เดือน/ปี) 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

อนุมัติในปี
2565 

(ล้านบาท) 

เงินนอก 

งบประ 

มาณ 

หรือเงิน 

สมทบ 

(ล้าน
บาท) 

 

2. 
โครงการ
กำกับ

องค์การที่ด ี

งานปรับปรุง
ห้องเรียนและ
ห้องประชุม 

พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบ 

1 งาน  /  / /     ต.ค. 64 ธ.ค. 64 1,481,700  - 
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ส่วนที่ 3  
แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 

 
การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู ่การปฏิบัติ

จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัต ิ

      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื ่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565       
     การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะครุศาสตรบ์รรลุ
เป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คำสั่ง คณะครศุาสตร ์

ที่ ๗๒๔ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

  เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ ๔๑๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีคณะครุศาสตร์ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ดังนี ้
คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. คณบดีคณะครุศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายจิวัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๗. หัวหน้าสำนักงาน              กรรมการ 
๘. นางสาวพจนา  พัดใย                                     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

 ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง      กรรมการ 
๓. อาจารย์ วีรพจน์  รัตนวาร    กรรมการ 
๔. อาจารย์เอกภพ อินทรภู ่    กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา    กรรมการ 
๖. อาจารย์ณัฐกา  สุทธิธนกูล    กรรมการ 
๗. นายอำไพร  เพชร์ว่าว     กรรมการ 
๘. นางสาวจิรัตน์สิร ิ จันทร์เพ็ญ    กรรมการ 
๙. นางสาวกัลยา  สายประสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
 ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องและครอบคลมุกับภาระกิจของคณะฯ 
 ๒. ดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓. กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

  
สั่ง ณ วันที่  ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ 

                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์) 
        คณบดีคณะครุศาสตร ์

 

 

        

        

        

        

       


