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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
การบริหารงานพัสดุ ให้มปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น จะต้องอาศัยกลไกในการบริหารที่

มีความสัมพันธ์  เชื่อมโยงกัน   ซึ่งประกอบด้วย  โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์  หน่วยงานกลาง  

กระบวนการของระบบการควบคุมภายในที่ดี  และมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ  มีความ

เชี่ยวชาญ และมีจิตสำนึกที่ดี  ในการปฏิบัติตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  แต่เหนืออื่นใด

การบริหารพัสดุซึ่งเน้นสัมฤทธิ์ผล  ให้ความสำคัญกับการนำพัสดุไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์มากที่สุด  คุ้มค่า

ในการใช้ประโยชน์  ตามความต้องการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องจะต้องตระหนัก

ถึงความสำคัญเรื่องนีต้ามหลักธรรมาภบิาล 

 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์มีลักษณะและรูปแบบ

การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  โดยมีการจัดหาผ่านระบบ ERP โดยมีเจ้าหน้าพัสดุรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลพัสดุในคณะศิลปกรรมศาสตร์  ซึงที่กำกับดูแลในเรื่องกฎ  ระเบียบ  เกี่ยวกับ

การบริหารพัสดุ มีงบประมาณในการซื ้อครุภัณฑ์จำนวน 803,00 บาทและมีงบประมาณที่ดิน

สิ่งก่อสร้างในการปรับปรุงห้องควบคุมเสียงและห้องบันทึกเสียง 2,980,000 บาท คณะศิลปกรม

ศาสตร์ได้ดำเนินงานด้านการจัดซือ้จัดจ้างเพื่อกำหนดเป็นเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

2. ตัวชี้วัด  ร้อยละของรายการที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

และเทคโนโลยี  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  และวิธีดำเนินงาน

ของผู้ประกอบการ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  คุณภาพพัสดุ  โดยมีการบริหารการคลังพัสดุ ทั้ง

คลังวัสดุและสินทรัพย์ถาวรให้มีประสิทธิภาพโดยเก็บรักษาใหเ้รียบร้อย ปลอดภัยสามารถนำมาใช้งาน

ได้ทันที ประหยัดสถานที่จัดเก็บรักษา ประหยัดแรงงานและเวลาเข้าถึงพัสดุ  

 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของรายการที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด 80.00 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการก่อนปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ทางหน่วยงานจึงให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด

จ้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการจัดทำ

แผน การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพราะตระหนักดี

ว่าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ

หน่วยงาน ทั้งในเชิงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงาน 

อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ต่อไปแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี ้ 

ประกอบด้วยส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล และภาคผนวก 

ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน และ

ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตาม

แผนการดำเนินงาน  
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1.2  โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลดำเนินการที่ผ่านมา 

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

  

วงเงนิงบประมาณ แหล่งเงนิ

(ราคากลาง) งบประมาณ

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับประมวลผลแบบท่ี 1 22,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (นอกมำตรำฐำน) 120,000.00         รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์พกพำ ส ำหรับประมวลผล 22,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์พกพำ ส ำหรับประมวลผล 30,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

 (นอกมำตรำฐำน)

5 ขุดเคร่ืองเสียงติดห้องเรียน 40,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

6 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ขนำด 48,000 BTU 55,900.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

7 ตู้บำนเล่ือนเหล์ก 15,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

8 จกัรหูห้ิว 18,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

9 กระดำนไวท์บอร์ดแบบกระจก 16,500.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

10 เคร่ือง CNC ส ำหรับแกะสลักไม้ 162,000.00        รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

11 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก ส ำหรับกระดำษ A3 6,300.00           รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

12 เคร่ืองพมิพ ์Mutifunction แบบฉึดหมึก 7,500.00           รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

13 เคร่ืองคอมพวิเตอร์พกพำ ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

14 เคร่ืองมัลติโปรเจคเตอร์ 27,700.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

15 บันได 14 ช้ัน 7,000.00           รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

ล าดับ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง หมายเหตุ
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วงเงนิงบประมาณ แหล่งเงนิ

(ราคากลาง) งบประมาณ

16 บันไดอลูมิเนียมทรง A 7,000.00           รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

17 ไฟพำร์ 60,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

18 บอร์ดควบคุมแสงสว่ำง 120,000.00         รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

19 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับประมวลผลแบบท่ี 2 90,000.00          รำยได้ เฉพำะเจำะจง บรรลุ

ล าดับ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง หมายเหตุ
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่าติดกำแพงแดงด้านถนนราช

วิถี มีโรงละคร หอศลิป์ รวมทั้งหอ้งปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศลิปะ ดนตร ี นาฏศลิป์ และการ

ละคร เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ซึ่งในขณะนัน้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงพระราชทานพระนามาภไิธยย่อ “ม.ว.ก.” 

และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคารคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

กว่า 40 ปี โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมภีาควิชา “ดนตรีและนาฏศลิป์” เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาการศกึษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึน้เป็นแห่งแรกจาก

วิทยาลัยครู ทั้งหมด 36 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มกีารขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชา

ดนตรี” และ “ภาควิชา ศลิปะ” ตามลำดับ อนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและ

นักศึกษา ส่งผลใหศ้าสตร์ ทางด้านศลิปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจากประชาคม

ภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรอืงรอด 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทาในสมัยนั้น จงึมคีวามคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ 

ดนตรี และศลิปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อ สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็น

ผูน้ำด้าน “ศลิปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ จึงได้รเิริ่ม “โครงการจัดตัง้คณะศลิปกรรมศาสตร์” 

ขึน้โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศลิปะทั้งหมดออกจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และแบ่งการ

บริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ พร้อมทั้งแต่งตัง้ผูช่้วย ศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี  

จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศริิรัตน์ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์) อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาศลิปะ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคน

ต่อมา และได้สานต่อ ผลักดันนโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี “คณะศลิปกรรมศาสตร์” จงึได้รับการยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์ มี

ประกาศไว้ในกฎกระทรวงการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 จงึนับเป็นวันที่คณะได้ถือกำเนิดอย่างเป็น

ทางการในมหาวิทยาลัย โดยได้มคีณบดีเข้ามา บริหารคณะจนถึงปัจจุบันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
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พ.ศ. 2548 – 2552   รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ 

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์)  

พ.ศ. 2552 - 2556   รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1)  

พ.ศ. 2556 – 2560   รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง  

(วาระที่ 2 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.) 

พ.ศ. 2560 – 2564   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา  

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกือ้  

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศกึษา และให้บริการวิชาการด้านศลิปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ 

และการละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตอ้งการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันมี หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑติ และมหาบัณฑติ ดังนี้  

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร  

    1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

         - แขนงนาฏศลิป์ไทย  

         - แขนงศิลปะการละคร  

    1.2 สาขาวิชาจติรกรรม  

    1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

    1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

    1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  

    1.6 สาขาวิชาดนตรี  

         - แขนงวิชาการแสดงดนตรไีทย  

         - แขนงวิชาการแสดงดนตรสีากล  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ มี 1 หลักสูตร  

    2.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง  

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ มี 2 หลักสูตร  

    3.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง  

    3.2 สาขาวิชาทัศนศลิป์และการออกแบบ 
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     1.5.1 ปรัชญา (Philosophy) 

    งานศลิป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ 

1.5.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและ

คุณธรรม 

1.5.3 พันธกิจ (Mission) 

  1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์

ความรู้เป็นเอตทัคคะให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามรูคู้่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 

  2) ว ิจ ัยและพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์ที ่ เป ็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

  3) บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและ

สังคม 

  4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

1.5.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

  1) ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย            

ตรงความตอ้งการของสังคม รู้จักใช้ชีวติอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 

  2) สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

  3) ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

  4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

1.5.5 เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3)  เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   



9 
 

 
 

1.5.6 วัฒนธรรม (Culture) 

  มีระบบอาวุโส มีความเอือ้อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

1.5.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

   เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

1.5.9 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

  1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

  2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

  3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  

  4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.10 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (University Development Gloals) 

     เป้าหมายที่ 1:  ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก คณะมุ่งเป็นองค์กรที่ดี สร้าง

คุณภาพชวีิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

     เป้าหมายที่ 2:  ด้านคุณภาพชั้นนำ มุ่งที่จะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์อันดับ 1 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      เป้าหมายที่ 3:  ด้านชุมชนวิชาการ มุ่งเป็นชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติและสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมี

คุณภาพ และมีคุณธรรม 

      เป้าหมายที่ 4:  ด้านพึ่งพาตนเองได้ มุ่งเป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการเป็นเลิศ 

สามารถพึ่งตนเองได้ 
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ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซือ้จัดจา้งของคณะศลิปกรรมศาสตร์ จงึเป็นอีกงานหนึ่งที่มสี่วนสำคัญในการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านในการจัดซื้อจัด

จา้งโดยผ่านกระบวน การที่มีความยุติธรรม โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะดำเนินการตามข้อบังคับ และว่าด้วยการพัสดุที่

จัดซื้อจัดจ้างจากเงนิรายได้ของมหาลัยและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 

และแก้ไขเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณแผนดิน โดยใช้วธิีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ

ของพัสดุที่ตอ้งการ  

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เพื่อให้การดำเนินการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น

มืออาชีพ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของรายการที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด 80.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ทบทวนผลการปฏบัิตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจา้ง สอดคล้องกับปรัชญา วสิัยทัศน์ แผน

กลยุทธ์ แผนปฏิบตัิราชการประจำป ี

ดำเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

สู่การปฏบัิต ิ

 

คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

พจิารณาเห็นชอบผลการทบทวนผลการปฏบัิตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดทำแผนปฏบัิตกิารด้านการจดัซือ้จัดจ้าง 

ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ 

เพื่อพจิารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนพัฒนาปฏิบัติงานการอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ตดิตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิาร

ด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 

 

 

สรุปผลและรายงานผลการดำเนนิงานตาม 

แผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดซื้อจดัจ้าง 
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2.5 แผนการจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ระยะ 5 ปี 

 

 

 

กิจกรรม / 

โครงการ 
วัตถุประสงค์โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569  2565 2566 2567 2568 2569  

1  จัดซือ้จัดจ้าง 1. เพื่อให้การดำเนินการ

จัดซือ้จัดจ้างเป็นไปตาม

แผนที่กำหนด    

2. เพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที่

เอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอน 

3. เพื่อให้หน่วยงานใช้

เป็นเคร่ืองมือในการ

บรหิารงานด้านการจัด

จัดซือ้จัดจ้างให้เป็นไป

ตามแผน 

ร้อยละของ

รายการที่

จัดซือ้จัดจ้าง

เป็นไปตาม

แผนที่กำหนด 

80 80 80 80 80 บุคลากรสาย

วิชาการ / 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ / 

นักศึกษา 

3,060,300 - - - - ฝ่ายคลัง 

และพัสด ุ
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 

อำนวยความ

สะดวกใหก้ับ

คณาจารย์/

บุคลากร และ

นักศึกษา เพื่อให้

เกิดประสทิธิ์ภาพ

สูงสุดในการเรียน

การสอน 

ความสำเร็จของ

การดำเนนิ การ

ตามแผน 

ร้อยละ 80 บุคลากร/นักศึกษา ตุลาคม 2564 – 

ธันวคม 2564 

3,060,300 ฝ่ายคลัง 

และพัสด ุ
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2.5.2.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(งบประมาณแผ่นดิน ราคาเกิน 500,000 บาท) 

 

งาน/ จ านวน งานต่อเน่ิองท่ี งานท่ีเสร็จ จดั จดั ประกวด วิธี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่า งบประมาณท่ี เงินนอก

โครงการ (หน่วยนบั) ผกูพนั ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา อ่ืนๆ จดัซ้ือจดัจ้าง ลงนาม จะมีการ ไดรั้บอนุมติั งบประมาณ

งบประมาณ ปี 2564 e-bidding ระบุช่อง มี ไม่มี ในสญัญาปี2564 ส่งมอบปี2565 ในปี 2565 หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป หมายเหตุ (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

1 ปรับปรุงหอ้งควบคุมเสียงและบนัทึกเสียง 1 งาน / / / / 2,980,000.00  

ต าแหน่ง คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลายมือช่ือ.................................................ผูจ้ดัท  า

ช่ือ  (..........................................)

ต าแหน่ง นกัวิชาการพสัดุ

ลายมือช่ือ.......................................................ผูรั้บผิดชอบ

ช่ือ (....................................................)

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา        กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม

ล าดบัท่ี

แผนงาน
หมวดคา่ครุภณัฑ์

ลกัษณะงาน(/) วิธีการ(/)
ออกแบบหรือ

แผนปฎิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก าหนดคุณ

รายการ

ลกัษณะเฉพาะ

แลว้
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(เงนิรายได้ ราคาไม่เกิน 500,000 บาท) 

 

 
 

งาน/ จ านวน งานต่อเน่ิองท่ี งานท่ีเสร็จ จดั จดั ประกวด วิธี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่า งบประมาณท่ี เงินนอก

โครงการ (หน่วยนบั) ผกูพนั ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา อ่ืนๆ จดัซ้ือจดัจ้าง ลงนาม จะมีการ ไดรั้บอนุมติั งบประมาณ

งบประมาณ ปี 2564 e-bidding ระบุช่อง มี ไม่มี ในสญัญาปี2564 ส่งมอบปี2564 ในปี 2564 หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป หมายเหตุ (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

1 ก ากบัองคก์ารท่ีดี ตูเ้กบ็เอกสาร ขนาด 200x80x50 ซม. 1 ตู้ / / / / ธ.ค. 64 30,000.00       เฉพาะเจาะจง

ล้ินชกั 3 ล้ินชกั และบานเล่ือน 1 คู่

วสัดุไมโ้อค๊-ไมจ้ริง

2 ก ากบัองคก์ารท่ีดี ชั้นวางของ ขนาด 100x175 cm 1 ตวั / / / / ธ.ค. 64 3,700.00        เฉพาะเจาะจง

3 ก ากบัองคก์ารท่ีดี ชั้นวางของ ขนาด 51x175 cm 2 ตวั / / / / ธ.ค. 64 4,400.00        เฉพาะเจาะจง

4 ก ากบัองคก์ารท่ีดี ตูบ้านเปิดกระจกขนาด 105x116 Cm. 1 ตวั / / / / ธ.ค. 64 5,500.00        เฉพาะเจาะจง

5 ก ากบัองคก์ารท่ีดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล 1 ตวั / / / / ธ.ค. 64 30,000.00       เฉพาะเจาะจง

ผลแบบท่ี 2

6 ก ากบัองคก์ารท่ีดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล 2 / / / / ธ.ค. 64 22,000.00       เฉพาะเจาะจง

ผลแบบท่ี 1

7 ก ากบัองคก์ารท่ีดี สแกนเนอร์ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดบั

ศูนย์บริการ แบบท่ี 1

ต าแหน่ง คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลายมือช่ือ.................................................ผูจ้ดัท  า

ช่ือ  (..........................................)

ต าแหน่ง นกัวิชาการพสัดุ

ลายมือช่ือ.......................................................ผูรั้บผิดชอบ

ช่ือ (....................................................)

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา        กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม

ล าดบัท่ี

แผนงาน
หมวดคา่ครุภณัฑ์

ลกัษณะงาน(/) วิธีการ(/)
ออกแบบหรือ

แผนปฎิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก าหนดคุณ

รายการ

ลกัษณะเฉพาะ

แลว้
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งาน/ จ านวน งานต่อเน่ิองท่ี งานท่ีเสร็จ จดั จดั ประกวด วิธี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่า งบประมาณท่ี เงินนอก

โครงการ (หน่วยนบั) ผกูพนั ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา อ่ืนๆ จดัซ้ือจดัจ้าง ลงนาม จะมีการ ไดรั้บอนุมติั งบประมาณ

งบประมาณ ปี 2564 e-bidding ระบุช่อง มี ไม่มี ในสญัญาปี2564 ส่งมอบปี2564 ในปี 2564 หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป หมายเหตุ (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (บาท) (บาท)

8 ก ากบัองคก์ารท่ีดี เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED สีชนิด 1 เคร่ือง / / / / ธ.ค. 64 49,000.00       เฉพาะเจาะจง

Network (นอกมาตราฐาน) 

9 ก ากบัองคก์ารท่ีดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (นอกมาตราฐาน) 1 เคร่ือง / / / / ธ.ค. 64 30,000.00       เฉพาะเจาะจง

10 ก ากบัองคก์ารท่ีดี เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 เคร่ือง / / / / ธ.ค. 64 6,300.00        เฉพาะเจาะจง

ส าหรับ กระดาษขนาด A3

11 ก ากบัองคก์ารท่ีดี ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด / / / / ธ.ค. 64 25,000.00       เฉพาะเจาะจง

12 ก ากบัองคก์ารท่ีดี อุปกรณ์ส าหรับสอนออนไลค์ 1 ชุด / / / / ธ.ค. 64 21,500.00       เฉพาะเจาะจง

Blackmagic Design ATEM Mini Pro

13 ก ากบัองคก์ารท่ีดี โทรทศันแ์อล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV 1 เคร่ือง / / / / ธ.ค. 64 27,700.00       เฉพาะเจาะจง

ระดบัความละเอียดจอภาพ 

3840 x 2160 พิกเซล 65 น้ิว

14 ขาตัง้ทีวีขนาด for 32-60 inch for 30"-70" 1 ชุด / / ธ.ค. 64 10,000.00       เฉพาะเจาะจง

ต าแหน่ง คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลายมือช่ือ.......................................................ผูรั้บผิดชอบ

ช่ือ (....................................................)

ลายมือช่ือ.................................................ผูจ้ดัท  า

ช่ือ  (..........................................)

ต าแหน่ง นกัวิชาการพสัดุ

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา        กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม

ล าดบัท่ี

แผนงาน
หมวดคา่ครุภณัฑ์

ลกัษณะงาน(/) วิธีการ(/)
ออกแบบหรือ

แผนปฎิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก าหนดคุณ

รายการ

ลกัษณะเฉพาะ

แลว้
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การ

ปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

จัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื ่อให้เก ิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่อง

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื ่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดา้นการจดัการศกึษา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาท

ความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
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กันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื ่องมือในการสื ่อสาร พร้อมจัดทำ

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2565 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/

วิทยาลัย บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรอืความลม้เหลว

ของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดา้นการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดใหม้ีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผูร้ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

ภาคผนวก 

ก.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 

ข.  รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

     งบประมาณ 2565 

ค.  ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

     งบประมาณ 2565 
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ภาคผนวก 

 

ก.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 
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ภาคผนวก 

 

 

ข.  รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ภาคผนวก 

 

ค. ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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