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คํานํา 
 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดจัดทําโครงการบริหารงาน
ท่ัวไป รหัสโครงการ 60P55107คทก01W05 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษาระดับสูงในกลุมวิชา
เกษตรศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหการศึกษาใน
รายวิชาพ้ืนฐานทางเกษตรและวิชาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา บริการทางวิชาการแกชุมชน นักศึกษาได
ดําเนินกิจกรรการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตสามารถประยุกตแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

คณะไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ จึงขอรายงานและสรุปผลการดําเนินโครงการ หวังเปนอยางยิ่ง
วาโครงการนี้เปนประโยชนแกสวนราชการ หนวยงานของทางราชการ ผูปฏิบัติงาน หรือผูสนใจท่ัวไป 

 
 
 
 
        นางสุพัตรา  หลาชาญ 
            หัวหนาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



3 
 

 
 

สารบัญ 
คํานํา   
สารบัญ   
สวนท่ี 1 บทนํา  

 หลักการและเหตุผล  
 วัตถุประสงคของโครงการ  
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 เปาหมาย  

สวนท่ี 2 วิธีดําเนินการ  
 กลุมเปาหมาย  
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  
 วิธีการเก็บขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล  
 เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ปญหาอุปสรรค  
 ขอเสนอแนะ  

ภาคผนวก   
  1. โครงการท่ีไดรับการอนุมัติพรอมคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหมีการจัดการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล และภูมิคุมกันในตนเอง 
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในสาขาตาง ๆ ของคณะพรอมกับดําเนินการเรียนการสอนใหนักศึกษาสาขา
ท่ีเก่ียวของ จําเปนตองมีการจัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีเก่ียวของสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ในแตละสาขาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จําเปนตองดําเนินงานให
สอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค จําเปนตอง
อาศัยปจจัยสนับสนุนดานบุคลากร วัสดุ งบประมาณ ครุภัณฑและการจัดการท่ีดี และใหบริการท่ีเอ้ือตอ
การดําเนินภารกิจ 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับพันธกิจ ดานการ

เรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
2. เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

 
งบประมาณ 
  

หมวดรายจาย 
รายการงบประมาณ 

 
งบประมาณ 

ป 2560 
ชี้แจงรายละเอียด 

1. งบบุคลากร  254,220  
 คาจางชั่วคราว 

- ผูปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 2 
อัตรา 
 
 
 
 
- นักวิชาการประมง จํานวน 1 
อัตรา 

254,220 
99,720 

 
 

92,280 
 
 

52,800 
 
 
 

9,720 
 

 
1. ผูปฏิบัติงานบริหาร ประจําสํานักงานคณบดี จํานวน 1 

อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ 8,310 บาท เปนเงิน 99,720 
บาท 

2. ผูปฏิบัติงานบริหาร ประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 7,690 บาท 

   เปนเงิน 92,280 บาท 
3. นักวิชาการประมง ประจําสาขาวิชาการประมง 

จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6 เดือน ๆ ละ 8,750 บาท 
เปนเงิน 52,500 บาท (คณะต้ังงบประมาณ 6 เดือน 
และมหาวิทยาลัยสมทบอีก 6 เดือน) 

4. เงินเล่ือนขั้นคาจางชั่วคราวรายเดือน รอยละ 5  
    (420*12+390*12+440*6) 

2. งบดําเนินงาน  384,037  
2.1 คาตอบแทน  
ใชสอย และวัสดุ 

ค า ต อ บ แ ทน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประ เ มินการประกั น คุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป

63,500 รวมคาตอบแทน 63,500 บาท 
1. คาตอบแทนประธานประ เ มินหลักสูตร 
(3,000x9)=27,000  
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การศึกษา 2559 2. คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการประเมิน
หลักสูตร (2,000x9)=18,000 
3. คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการประเมิน
หลักสูตร (1,000x9)=9,000 
4. คาตอบแทนประธานประเมินคณะ 5,000 บาท 
5. คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการประเมินคณะ 
(1,500x3)=4,500 

2.1.2 คาใชสอย  
1) ประกันสังคม 

 
2) คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 

 
3) คาจางเหมาบริการ 
4)  ค า จ า ง เ ห ม า เ จ า ห น า ท่ี
ปฏิบัติงาน 

 
152,360 

 
12,360 

 
24,000 

 
20,000 
96,000 

รวมใชสอย  152,360  บาท 
1) ประกันสังคม 5% จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 
เ ดือน  1 อัต รา  จํ านวน  6  เ ดือน (420*
12+390*12+440*6) 
2) คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะสําหรับการไปราชการ 
3 คน ๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 
3) คาจางเหมาถายเอกสาร เปนเงิน 20,000 บาท 
4) คาจางเหมาเจาหนาท่ีประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร 1 

อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 
96,000 บาท 

2.1.3 คาวัสด ุ  

1) คาวัสดุสํานักงาน 
2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 

115,377 

55,377 

60,000 

รวมวัสดุ 115,377  บาท 

1) คาวัสดุสํานักงาน 55,377 บาท 
2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 60,000 บาท 

2.2 คา
สาธารณูปโภค 

1) คาบริการโทรศัพท 52,800 1. คาโทรศัพทพ้ืนฐาน หมายเลข 0-4274-3682 

จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 12,000 บาท 

2. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 08-1975-9677

จํานวน 12 เดือนๆละ 1,000 บาท  เปนเงิน 12,000 

บาท 

3. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 09-3545-6667

จํานวน 12 เดือนๆละ 800 บาท  เปนเงิน 9,600 

บาท 

4. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 08-6226-6407

จํานวน 12 เดือนๆละ 800 บาท เปนเงิน 9,600 

บาท 

5. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 08-9279-5558 

จํานวน 12 เดือนๆละ 800 บาท เปนเงิน 9,600 บาท 

รวม 638,257  
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
    ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หนวยนับ คาเปาหมาย วัดกิจกรรมท่ี 
1. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความพงึพอใจตอ

การบริหารจัดการตามผลลัพธตามพันธกิจ 
รอยละ 90 1 

 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ หนวยนับ คาเปาหมาย 
วัดวัตถุประสงค

ขอท่ี 
1. การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ 
คะแนน 3 1 

 

เปาหมาย  
 กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมท้ังสิ้น 865 คน ประกอบดวย  

   1) นักศึกษา 814 คน 
   2) บุคลากรสายวิชาการ 34 คน 

     3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 17 คน   
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สวนที่ 2 
วิธีดําเนนิการ 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณรายได โครงการบริหารงานท่ัวไปคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
60P55107คทก01W05 จํานวนเงิน 638,257 บาท (หกแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) 
คณะดําเนินการจัดสรรงบเพ่ือการบริหารงาน ดังนี้ 
 

กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมท้ังสิ้น 865 คน ประกอบดวย  

   1) นักศึกษา 814 คน 
   2) บุคลากรสายวิชาการ 34 คน 

     3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 17 คน   

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
1. ใชแบบประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล  โดยแบบประเมินดังกลาวมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Ratting scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

5   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับมาก 
3   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับปานกลาง 
2   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับนอย 

               1   หมายถึง   มีผลการประเมินอยูในลําดับตองนอยท่ีสุด 
 2. การบริหารงานของคณะตามผลลัพธตามพันธกิจ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

เกณฑมาตรฐาน  :    
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 
สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแขงขัน  
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน  

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏบิตัิงานจริง  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

วิธีการเก็บขอมูล 
1. แจกแบบประเมินเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายขางตน 
2. เกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการประเมินผลครั้งนี้ใชโปรแกรม  Microsoft  Excel  สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหประกอบดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (˜x) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

เกณฑที่ใชวิเคราะหขอมูล 
การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานสวน

ประมาณ (Rating Scale) 5 ระดับ 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ  อยูในระดับมากท่ีสุด 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการดําเนนิงาน 

 
ผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ไดรับจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณรายได โครงการบริหารงานท่ัวไปคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
60P55107คทก01W05 จํานวนเงิน 638,257 บาท (หกแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน)
ผลดําเนินการเพ่ือการบริหารงาน ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
1. ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ผลการประเมินการบริหารของคณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา) ในภาพรวม พบวามีผลการประเมินอยูในระดับดี ( X� = 4.12) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน จํานวน 2 ดาน ดังนี้ 

   1)  ดานภาวะผูนํา/คุณลักษณะของผูนํา ในภาพรวม พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับดี ด ี  
( X� = 4.06)  

   2) ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม พบวา มีผลการประเมินอยูในระดับดี 
ดี ( X� = 4.15) 

 

2.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 การบริหารงานของคณะตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ อยูในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) 

 
3. แบบสรุปการใชจายงบประมาณเงินแผนดิน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 *รายการเบิกจายดังเอกสารแบบสรุปการใชจายงบประมาณเงินรายได ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 3) 
 

รายการ งบท่ีไดรับ
จัดสรร(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชจาย(บาท) 

คงเหลือ 

1. งบบุคลากร 254,220 254,220 0 
2. คาตอบแทน 55,500 55,500 0 
3. คาใชสอย (ประกันสังคม+จาง

เหมาบุคคลปฏิบัติงาน) 
99,360 99,360 0 

4. คาวัสด ุ 114,545.35 112,910 1,635.35 
5. คาสาธารณูปโภค 36,906.65 36,906.65 0 
6. งบลงทุน 64,970 64,969.20 0.8 

รวม 638,257  636,620.85 1,636.15 
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สรุปผลการใชจายงบประมาณแผนดิน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณไดรับท้ังสิ้น 
638,257.00 บาท  ใชจายไปท้ังสิ้น 636,620.85 บาท คิดเปนสัดสวนการเบิกจายรอยละ 99.74 สรุปการ
ใชจายงบประมาณเปนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ปญหาอุปสรรค 
1.  จํานวนผลงานทางวิชาการเม่ือเทียบสัดสวนกับจํานวนอาจารยพบวามีจํานวนนอย 
2.  คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดสวนนอย 
3.  ตําแหนงทางวิชาการมีสัดสวนนอย 
4.  คุณภาพของหลักสูตรบางหลักสูตรยังไมผานเกณฑคุณภาพ 
5.  งบประมาณสนับสนุนงบดําเนินงานของคณะมีนอย 

  

ขอเสนอแนะ 
1.  คณะควรพัฒนาระบบการกํากับติดตาม และสงเสริม ใหอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย ไดมีการ

ตีพิมพเผยแพรตามกําหนด 
2.  ควรทําแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รายบุคคลใหชัดเจน และมี

ระบบการสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามใหอาจารยดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
3.  ควรพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให 
4.  คณะ/มหาวิทยาลัยควรหาแนวทาง/หาแหลงงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงบดําเนินงานของคณะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หนวยงาน งานบริหารท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานคณบดี) 
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม  [   ]  โครงการปกติ    

[   ]  โครงการตอเนื่อง งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานคณบดี) 
3. สวนราชการ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ :  

เริ่มตนวันท่ี 1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุดวันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560  
5. สถานท่ีดําเนินโครงการ........คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6. งบประมาณ.......638,257......................บาท 
7. แหลงงบประมาณ [   ]  แผนดิน   [   ] เงินรายได  [   ] ภูพานเพลซ  

 [   ] รายไดจากการใหบริการ [   ] งบอ่ืนๆ ระบ.ุ........................ 
 

8. ความสอดคลองในมิติเชิงยุทธศาสตร จุดเนนสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ 

1) ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร 1 กลยุทธ) 
ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธที ่ ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธที ่

[   ] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  [   ] 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น  
[   ] 2. การพัฒนางานวิจยัและงานสรางสรรค  [   ] 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 5.1 
[   ] 3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น    

 

2) จุดเนนสภามหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 จุดเนน 1 ขอ) 
จุดเนน ขอที่ จุดเนน ขอที่ 

[   ] 1. ดานบุคลากร  [   ] 4. ดานหลักสูตร  
[   ] 2. ดานนักศึกษา  [   ] 5. ดานการวิจยัและการบริการวิชาการ  
[   ] 3. ดานการบริหารจัดการ    

 

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  คณะ 
องคประกอบ ตัวบงชี ้

1. การบริหารจัดการ 5.1 
    

9.  หลักการและเหตุผล (ท่ีมา/สรุปสาระสําคัญ/ความเรงดวน/ความจําเปน/การบูรณาการโครงการ) 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมีการจัดการ

เรียนการสอนบนพ้ืนฐานหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล และภูมิคุมกันในตนเอง    นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในสาขา
ตาง ๆ ของคณะพรอมกับดําเนินการเรียนการสอนใหนักศึกษาสาขาท่ีเก่ียวของ  จําเปนตองมีการจัดหาวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑท่ีเก่ียวของ  สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพในแตละสาขาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  จําเปนตองดําเนินงานใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค จําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนดานบุคลากร วัสดุ งบประมาณ ครุภัณฑและการจัดการท่ีดี และ
ใหบริการท่ีเอ้ือตอการดําเนินภารกิจ 

 

10. วัตถุประสงค 
10.1 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับพันธกิจ ดานการเรียนการสอน   

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
10.2 เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 



 

11. กลุมเปาหมายและจํานวนเปาหมาย 

ที่ กลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

 
1 

กิจกรรมที่ 1 
สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับพันธกิจ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
และการบริหารจัดการ 

 
865 คน 

 
 

 

12. งบประมาณรายจาย : งบประมาณรวม…………638,257……………บาท 

หมวดรายจาย 

 

รายการงบประมาณ 

 

คําขอ 

งบประมาณ 

ป 2560 

ชี้แจง 

รายละเอียด 

1. งบบุคลากร  254,220  

    
1.1คาจางชั่วคราว 

 
คาจางชั่วคราว 
- ผูปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 2 อัตรา 
- นักวิชาการประมง จํานวน 1 อัตรา 

254,220 
99,720 

 
92,280 

 
 

52,500 
 
 
 

9,720 

 
1. ผูปฏิบัติงานบริหาร ประจําสํานักงานคณบดี จํานวน 1 

อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ 8,310 บาท เปนเงิน 99,720 บาท 
2. ผูปฏิบัติงานบริหาร ประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตร 

จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 7,690 บาท 
   เปนเงิน 92,280 บาท 
3. นักวิชาการประมง ประจําสาขาวิชาการประมง จํานวน 

1 อัตรา ๆ ละ 6 เดือน ๆ ละ 8,750 บาท เปนเงิน 
52,500 บาท (คณะต้ังงบประมาณ 6 เดือน และ
มหาวิทยาลัยสมทบอีก 6 เดือน) 

4. เงินเล่ือนขั้นคาจางชั่วคราวรายเดือน รอยละ 5  
    (420*12+390*12+440*6) 

2. งบดําเนินงาน  384,037  
2.1 คาตอบแทน  

ใชสอย และวัสดุ 
 384,037  

2.1.1 คาตอบแทน คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 

63,500 รวมคาตอบแทน 63,500 บาท 
1. คาตอบแทนประธานประเมินหลักสูตร 
(3,000x9)=27,000  
2. คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการประเมินหลักสูตร 
(2,000x9)=18,000 
3. คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการประเมินหลักสูตร 
(1,000x9)=9,000 
4. คาตอบแทนประธานประเมินคณะ 5,000 บาท 
5. คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการประเมินคณะ 
(1,500x3)=4,500 

2.1.2 คาใชสอย 
 

 

 
1) ประกันสังคม 
 
2) คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 
 
3) คาจางเหมาบริการ 
4) คาจางเหมาเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
 

152,360 
12,360 

 
24,000 

 
20,000 
96,000 

รวมใชสอย  152,360  บาท 
1) ประกันสังคม 5% จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 1 
อัตรา จํานวน 6 เดือน (420*12+390*12+440*6) 
2) คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะสําหรับการไปราชการ 3 
คน ๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 
3) คาจางเหมาถายเอกสาร เปนเงิน 20,000 บาท 
4) คาจางเหมาเจาหนาท่ีประจําสาขาวิชาสัตวศาสตร 1 
อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 96,000 
บาท 



หมวดรายจาย 

 

รายการงบประมาณ 

 

คําขอ 

งบประมาณ 

ป 2559 

ชี้แจง 

รายละเอียด 

  2.1.3 คาวัสดุ 

  

 

1) คาวัสดุสํานักงาน 

2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  

115,377 

55,377 

60,000 

รวมวัสดุ 115,377  บาท 

1) คาวัสดุสํานักงาน 55,377 บาท 

2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 60,000 บาท 

2.2 คาสาธารณูปโภค 1) คาบริการโทรศัพท 52,800 1. คาโทรศัพทพ้ืนฐาน หมายเลข 0-4274-3682 จํานวน 

12 เดือน เปนเงิน 12,000 บาท 

2. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 08-1975-9677จํานวน 

12 เดือนๆละ 1,000 บาท  เปนเงิน 12,000 บาท 

3. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 09-3545-6667จํานวน 

12 เดือนๆละ 800 บาท  เปนเงิน 9,600 บาท 

4. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 08-6226-6407จํานวน 

12 เดือนๆละ 800 บาท เปนเงิน 9,600 บาท 

5. คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี หมายเลข 08-9279-5558 จํานวน 

12 เดือนๆละ 800 บาท เปนเงิน 9,600 บาท 

3. งบลงทุน    

4. งบเงินอุดหนุน    

5. รายจายอื่น    

รวม 638,257  

 
 
 



13. การวางแผนการดําเนินการและการใชจายของโครงการ (PDCA) (1 กิจกรรม ตอ 1 กระบวนการ PDCA)  
 

ลําดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน/รายการกิจกรรม/ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการดาํเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี สอดคลองกับพันธกิจ ดานการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการ 

44,210 47,210 54,210 54,210 66,210 63,227 49,120 41,360 40,000 94,000 49,500 35,00 

 

 

638,257 

 ขั้นวางแผนงาน (P)              

1 ขออนุมัติโครงการ  
 

           

2 ขออนุมัติดําเนินโครงการ              

 ขั้นดําเนินการ (D)              

1 ดําเนินการโครงการ   
 

          

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              

1 รายงานผลการไปราชการตอผูบรหิารท่ีเก่ียวของ              

 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)              

1 สรุปผลการไปราชการของบุคลากร           
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^ .A_q}nyy o u qydt q o u2. tfroh4LodoXariruiulfttJuuuevrlc'[un1:rirrTunuauy'tiyrrna'riteiodrlfil:vf,uGnryruav

il:vf,mBruanliluvtuliluavrarird rdotri'rfiqo::urfiuratunr:uiur:mu durirhj{ru?rl1.:n1:rJfrrifimu
iadl
iln un vilu :vavron'rn siotil

rau[tnto{tnr:rj:sfiu

t) lunr:rJ:vtfiuruanr:u3ur:rrutoroBnr:r6uavqi.uir,tr:rrriyurdu:rrninanaur,:n#,d
0t

t6u:ru:rudoXaorn{rJ:vrfiud.rrflu\narn:?rorurariilurdu:rrfinannun:rfiarairlnl:ttava1u
uaJ,-

ariuarluitrnr:firJfrrifi:rtnr:ogludxilrurJ:vu1ru r{.fl. 2559 tl'turu 864 nu (durlalil:vr1n:a1n

riTrinlruo8nr:ud noluluururasrruu urariilurdu:rrfinanaun: rioXa ru iud 30 rYue1ruu 2558)

fi llu n r : r fi u :r u : : l do 4 u u {o dtdiu uu u rJ : v rfi u d a u q : n5n a-u d u siru r u + aq ofu F or rfl u io u a v

56.02 Inufi:raav16uorYlnl:1{ 1



n1T1{ t rirururj:vrrn: racqiruruuuurj:vriudam:nidtriiund'u6u
t

rlrnwraufltnaafrnm: mqa'nngtusl

2) nr:tJ:vrfiunanr:uirar:rruroroGnr:uduav{uir'tr:lil1iilurdu:rtfiganaun:tu

ilrurJ:vurru u.fr.2559 uurufir nr:il:cdur,ranr:uirar:.rrulurixiud t narnr 2558 - 30 riuurtru

2559 Inu ur-io rdurlt,0*nr:rj :v fi uo o n rfl u g eieu 6o
, i. y vrr ' I I

d?u1r 1 ro{aT? LUIJO{4n0UUUUU:gnJU
,J^4dvAAvv

a1uv1 2 tuunl:u:vuJut{4fl1:u:141:{'luljo{05n1:untlavHU:141:]1141?ilu1au:ltn0anaun:

:vd'unruv/anT riu/drrin rde.trfi'unrudnuruvrorfiriluavnrruSill:{'ru rj:vnoudrutt,
-\ Y Y o , a y o
1 ) n1Un1?V{U1/n6UAnUfUC,u0.l9JU1

z) riru nr:uiur:crun rurafrno::urfi lra 6lrj:v noupir u t o radnnr: tpiud

2. 1 ) ua'nil:vf,rBrua (Effectiveness)

2.2) udn:Jivf, yfinryr (Effi cien cy)

2.3) r,tdnnr:nouauod (Responsiveness)

2.4) udnnt:siu fi ortou (Acco u nta bi Lity)

1
ovad

alun{1u00fl1:u9l 240 LZU 50.00

2
a

nfuvn:fl14n:t 96 30 31.25

3 nruvrynTuTadnr:rnun: 54 2L 38.89

4 nilvrilnTuTa6qnarun::l OZ 32 .f l-.o I

5

ava
nilvlruuufl 1an:uasa{nilfl 1an: ,TI 69 62.r6

6
AV

nilv?vtu1n1:Q9tfl'l: 71 32 45.07

7 n rusivr u r nr a niua v rvr nluTa d T17 99 84.62

8 anru-ufl rur fi ailv ua ciru uo::il ZU 15 75.00

9
V AU V

afl1uu?0uuavT{9lru'l 15 74 93.33

10 airrinivruuin'r:uav tvrnluladar:aurmn 38 25 65.79

11

ovraad
aluna{ La:il?t1n1:uas{1uYtv tu uu 2t 10 47.62

t2
VAAV

ufuflFr?ilu1au L9 77 89.47

a nJf }vTUO6ft rilJO no{ru l8uttJufr t Unr zuiufi $riuftnrzrse



2.9 udnntruldi{a (Tra n s pa rency)

z.o) vdnnr:fieiruiru (Participation)

Z.t) udnnt:n:coru€iru1n (Decentratization)

2.8) udnfifio::u (Rul.e of Law)

2.9) radnn'n1ilrailofl 1n (Equity)

2. 1 0) vdn nr:rjl niudul'ufi (Con sens us oriented)

C a .lera I v
rn:o {ril0vt [t [unlttnu:?u:?il90{a

i a ora 4 v q Jia d
rniorfrofr'lflun1:rnu:?u:?il{oilaluniril 6o uuuU:vfiue{an1:u:14't:{t'tu1Jo{oDn'l:uauav

!

{uirar:nrariyura-u:rrfiganaun: rJ:v,irihurJ:vrJltu n.A. 2559 rudloontflu 2 nau d:snouei'lu

roud t rfl uuuuaounudouavhhjtorfrnouuuurj:vfiu fi dnurucrfl uuuun:?aaou:1un1:

(Check-List)

:vn'unruv/anliu/rirrln fia'nusuvrtJuttuuil1n:1d'lutJ:vfiurir (Rating scal.e)

c9
fl1lrnu:?u:?ilnaua

i- c, a a 1 Y
nouTl 2 [tJurruuU:v$]ur{an1:uiv11:{luronoDnl:uquauHU:}11:il141?vlulauSltRflanaun:

n 1 i r fi u : ? u : r u {o 4 atu n {r d sir rfl u n r :In u 6'n lir fufi n do n r r u t o n? 1 il o q rn : r v ritfi

{rl:vrfiun:on$uuil:vrfiunioiluuuuuurJ:vrfiudr{rJ:vtfiutursiavililruo., inutvl

{rJ:vrfiurjrdrururJ:vrfiu :ru:uuasdrrird6irrinnu{tiru?un't:dn1fui6'uuavvTsuut lu:vu'irl

iuii r r{qun1nil firiud 1s fiqu1uu 2560

a9
n1:?tnT1v?lt0{a

. o--hn (v \v , J v I J ,-. , d
1) AddfrLgarn:rvu,Uo4a [9r[[n n1:uflnu,Q{n?1iln :ouav nltaau (x) nltuu{tuuillg|:fi1u

(S. D.) uavnr:irn:rsrirdaill (Content Anal.ysis)



z) lrrunr:uriaruaornrirtodudo rnrur{ d'rd

dtadu (x) n?1uvlil1u

n r:uiu r :m uoionJ iu rJpir rir u

nr:u3vr:nudauJiurJ1r

2.51 - 3.50 nr:uiur:nuoglu:vdunotd

3.51 - 4.50 nr:uiyr:muoglu:v6'ud

4.51 - 5.00 nr:uiur:l'ruoulu:vd'u6ilrn
!,,

1.00 - 1.50

r.51, - 2.50
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t 1. tJ:cfiuatanr:uiur:{1utlo{nruudnruvrvrnluTa6nr:rnusr: uilriilurdo:rtrY4anaun:

rj:v,fT t.rurj:vrl'lfu u.d. 2s5g

nr:d:vfiuruanr:uirar:{1uto{niludnruvrvrnluladnr:rnun: uilriilurdu:rrri4anaun:
(Hn.quvra vr:.ritr) U:v,frillurJ:vill{u u.A.2559lorunrv{:ruutirnr:drmuo{o4aoonrflu z nou
-t
9r{u

rouv'' r ria XartrhJtar{nou uuurJ:criu
9 ,i, , v I a o r A | <l
{a4ari'rhJtar{nouuuurJ:vdu siruru 2t nu eirulr,rqlrilurvrnraQr siluru 18 rru iouns

85.7! uavrr{fltlu druru 3 nu iouac tq.zq dofiar:rulerlrrdrununu'jrrirulraqjrfluaruariuaqu

siruru 20 nu iouac 95.24 uararuafuauu dTuru 1 nu fouas 4.76 :luavrdun6'rnr:rl 2z

n1:1{ 22 ,itutu uaviouavtor{nouuuutl:vfiuHanr:uirar:nutornruudnruvrmnluTadnr:rnun:

u il'ri il ur du : rtrig a n a un : rJ : s e'rtl lurJ : vu r ru u.A. 2559

r,oud z Ha nlrd tr rfi unr :u3u1:{1usa{rn ruu d nrusrvrnluTad nT :inr*n: u,lliil ards:T trYg

dnaun: rj:srirf,wrj:vil1il u.a. zssg

aranr:tJ:vtfiunr:uiur:{1uiJo{niludnruvtrnTuladnr:rnurr: rurirura'u:rtfi'ganaun:

ri:v,i'rflrurj:uu1tu n.fr.2559Inun1il:rufiaranr:l:vrfiuog1u:voYrn' (X= a.r2 S.D. = o.or) rfio
a c, Y I o!
Y{A 1rU1 tUU:1 U 9r',lUU:1n U t{A AdU

-, U Y c , v Y o S Y d , a rg u q
1) n1Un1?u4u'l/qilAnUfUvljO{rJU1 LnUnly{:?1r:1U9t1uilr{an1:U:v!ilUOq[U:cAtUel

(X = 4.06 S.D. = o.os) rdofiorrurrfJu:rudo vru'i'r fiaranr:U:criuoulu:ve,l-udvrnriottt

z) pirunr:tivr:munruudno::urfiura lorunrvr:ru:rulpifiruanr:d:vrfiuou1u:vd'ud

(X = q.ts S.D. = 0.62) uiofiorrurtflu:rudo vru'jr eirulrar!fiaranr:d:vfiuog1u:vrTu64n{o

[1Ifi
d1u?t1n1: dlsdfudqu :?il

n o/o n o/o n o/o

1. t1u t 4.76 2 9.52 ? 14.29

z. r,rfir 0 0.00 18 85.7t 18 85.7i

R1v{:2ll 1 4.76 20 95.24 2t 100.00

:r uav t6 uor or'r Fn:'r.l 23
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n1t1{ zg rirraaruuavrirrdurruuilln:fi1ufl u:runr:d:vfiunr:rirar:rurornruud

n ruc tmn1ula 6 nr: rnun: urlin u.fiu :rtrY4anaun: rJ:viirthuil :vrrru r.fr . 2559

t. t rf, u{fi qruo::r riuo::r urnr:ilundo.: 4.76 14.29 0.00 52.38 28.57 4.00 0.95 9l

t.z fi nruiufi ntousiauirfi uav qioHanr:dfi ubnulu
a e I qY^ d4

R1vl:?ilu0i0nnfl :0ufl a Lulnnu::u1n1fl v|tl !ufl 1lvl111u
0.00 0.00 r4.29 +t.oz 38.10 4.24 0.70 9l

t.r rfl u{fi n':rttq1rL:ounau n:uqlor:lninuro.rld uavfi

0u'lror
4.76 28.57 0.00 61.90 4.76 3.62 0.80 9l

t.4 fi n':rl:aui vTnuv uacd:vaum:nirfi eJrrYu.:rufi

UNU9I
0.00 0.00 14.29 28.57 57.1,4 4.43 0.75 tl

t.s rJfr rifi nuriuuuuotirdd rtlufi uoliuri'.rnrutuuav

nruuanol6n:
0.00 0.00 14.29 61.90 23.81 4.10 0.62 n

t.6 qfi orrulunr:r.|fr rifi nu uavfi nrrrrGuaavtfl ufi

il:co"nd
0.00 0.00 t4.29 38.10 47.62 4.33 0.73 tl

t. z bin'lrltirr.:h birfi a : 6 ua v u oliu {dr l.r 
T u4 n :v du 4.76 19.05 0.00 6t.90 1,4.29 3.81 0.87 9l

1.8 aoriufl .:n?rl6rr niutolfi5u 4.76 23.81 0.00 +t.oz 23.81, 3.86 0.96 9l

1.9 inruaur:nlunr:airlu:.rn{ouavlirird.:lo
AYU e e a ra.A

{ Inu{nuufut'l tunl:uaun{1u
4.76 19.05 0.00 52.38 23.8r 3.90 0.94 9l

t. to fi nrtujrrYulunr:ilfrfifiuu lnudnd:vlutil
t a,.t!'

4151:fuv Uav0{nn:tuuvln,l
0.00 0.00 9.52 +t.oz 42.86 A ?2, 0.66 o

Jil{i{ r,jff ih31 0;58 i

z.z. r ifi nvrr'rqnonrarriuavrfl ruurulunr:
- Ju 4 ,

uiur:.:rufi f,ornu tfl ugtJo::l uavdrarrin:lrJ{nr:u::q

r{rr,trru

0.00 0.00 9.52 52.38 38.10 4.29 0.64 9l

2.2.2 iaranT nJfr tfi :rtnT :fi u::qinqil:va.rriuav

nlruurutornr:rJfr ri6:rtnr:nr:tfftdYuwrJ:vurruur

sirrfiunr:

0.00 0.00 4.76 57.14 38.10 4.33 0.58 9l
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n1:1.: Zg @a)

",tt*ffi;riffi titS{rr:
i

z.z. t fi nr:ldrvrnfi nuavnio.rfi .

onr:uiur:{nnr:fi ruuval v'rbio.:rin:arr:nld
- &. . iv^ , syr:il u1n:nnn'rueruvru u:l{1ur!ac:c tJvtrarl}itfi rrd:vIutu

{{Eo

0.00 0.00 t4.29 61.90 23.81 4.10 0.62 9l

2. 2.2 arrt 1 : n uirar : o'or nt:n:cu':u nr :vri.r rufi ril
v

nauaua{n?'lun0nn'l:
0.00 0.00 14.29 57 l4 28.57 4.14 0.65 o

::)#.1-iiLr - --.; 4.02 o,70 i!r$,qfl$iirFrii,;il
z.g.tinr:n'rrfi unr:rn'ariuuf Yufl iuacarouauo.:

nrudornr:raian':unrnrilta{Una'ln: rJ:vtrtu uav{i

ei':ulpiei':uriu

0.00 4.76 9.52 7I.43 14.29 3.95 0.67 9l

z.9.2 fi nr:dru'luarrtravrnnsia{fi uriuuinr:

:'116.:fi nr:r'ardownlnr:lfi uin'r#arur:nnir6'rlpiiru

avotnuav:'lotti':

0.00 4.76 9.52 7t.43 14.29 4.10 0.71 9l

"L*{ll?t:$ or*,poprr,; '." ;; 3.t ' 1 
. 4.31 0.68 i

z.q. t fi nmliufi ortoulunr:rJfr rifi urirfi uavHanurio

ruJruurufiriruunli
0.00 4.76 4.76 33.33 57.14 4.43 0.81 9l

2.q.2 inmriufi ntovlunr:nauauolsionrrr

arnui.:rogrgr:gutu
0.00 0.00 t4.29 52.38 33.33 4.t9 0.68 n

!' i?iil
,:.:::a;ilii?;.il

,;
4.36 0,7-1 n

2.5. 1 fi n:vurunr:rJfr rifi nuatjrlr0nso
r, J ,-c - r ry.J a

n:'r lu9l:{!1 ?l'lu1:0tuatn1:u0un{1u?l:0n'r:nnau la [qu]ail

doa.rds

0.00 4.76 9.52 28.57 57 t4 4.38 0.86 tl

2.5.2 inr:sir[iun1:airi:cuunr:n:roaaunralu

uavRruuonfi arur:ovrhli{r.t[th.:ru ririr,rr: uaualrl:ruru

arlr:oiei'lud':ulunr:n:rraouoeirufl u:vuuuavn:aunq:J

0.00 0.00 14.29 38.10 47.62 Aaa 0.73 n
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n''f:1{r z3 @a)

''i;#ffi'ruffim3
0:23 n

z. o. t q nar n :1u! uri r ara'er rJ :vtrw uav {i druld'

riru rd url n n {lillo nr akinirdr ull nr :iu f riu u ! vrlr n'l rrr

ruirlo du ua onvr"suv irl ta uoU rg r,r rraio il : v rdufi dr drgfi

Inu?10{

0.00 4.76 14.29 61.90 19.05 3.95, 0.74 0l

z.6.z qnarn:tulr4riilurau rJ:vtrtuuav{iriruloi

riuqnn{uilonrald'ririrllunl:q:?a6ou uucd'r drilfiour

uu':rrflunr:udtlf, ryur d'lu1un:vurunr:d'o?u1o uavi':n

lun:vu:unr:rYruuroldnt

0.00 4.76 14.29 57.t4 z3.d r 4.00 0.77 9l

:i.i *WnI ;.:lii'*. ,:i1",1 4.t4 O,64 i

2.7. 1 fi n1:n:crrudrurluavuourarrusrubiUnarn:

ld'iufi otourrlrR?1rt4M:nunv luyrc6u
0.00 0.00 t4.29 6t.90 23.81 4.10 0.62 9l

z.z.z inr:eilrailbirfi arnalnlunt:n:co'lga:'rurouav

0.00 0.00 14.29 52.38 33.33 4.19 0.68 9l

.j. ' tt,,: ,t
::ti1'!tr[,ilii::ij::t::]:-:::::i=;il' ilri .T:1r:,: i

'.1j:": I :'. :' I
4rO2 0.80 i

z. a. t fi n r:ti': 6'ildn n :v rt u udo ri.r n'u d r.r 1 rir u nrtr

rflus::u Inulrjfi nr:r6onrJfrth uavitvunaun:uu?un1:

fi or:sur uavnr:riruurrlmuodrrt'otou

4.76 9.52 0.00 57.r4 28.57 4.05 0.92 o

z.g.z riril.:6.:SrErainrntarfffi ri':uldri':urdafr'.r

nr ulu uav nr u u a nrtrari il ur a'u
0.00 4.76 9.52 66.67 19.05 4.00 0.7r 9l

4,72 0,93 i

2.9.1 u3ur:o'ornr:a{dn:d'run?ruriuo::l rvirrfi uu

uavlriuti.:uun
4.76 0.00 9.52 57.14 28.57 4.05 0.92 9l

z.s.2inr:.i.:Kil}iinr:i'orraiaair.:anryrurordoltu

" 
)! qeu ev

n1:vn{r'luilt0an0fl'1:ulun{1u tilnu{:uu:n1:4nnauau1{

rvitfisur1u

4.76 0.00 9.52 42.86 42.86 4.19 0.98 9l
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2.10.2a'uJ'i:0il:vfi il:vuo!u1nfi on'ltrrioru6.r

:vr,r'jr.rn{u11nnafi fi rirul6'eiruriurf, ar,rr{onnari'lu rYuld'

otir.rdufi

rxlltsrri : iouav:vdunr:rJ:vriu s uuruix icranr:d 4 r,nnudl iaranrd:vriuoqlu:vfiuiurn 3 vlrufi,: inanr:rj:vrfiu

n1:1{ zg @A)

oglu:vdurJrunar.! 2 r4u'rud.: inranrnJ:vriuoglu:ci'udnol{ uac 1 ilrnu6! iaranr:Urvriuoglu:viuido.rrjiurll.r

2. 1 o. 1 a1u1:fl l4rrionnalvYrlunru

rirukiri':urf, udrdur{a{dulia n na.:riu drdo.rbifi {oA'ndrud

qfilrlldorn4nnlru
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11un1r!0nihululnr{n1r 60P55 1o7aytnO1WO5

Ia:lnr:muuiurru'rtu drrin.rrunruun' nrucryralulndnr:rnunr

0'lu?utltu?tJ 2s4.zto,o( 319,067.00 64.eto.o( 638i25?,0e

a93/25601 arvurj:vriurdornqninruu 2559

"nti,zsiot 
d;{;it';;;;ilil',ilil; .-

a33O / 25 60) a!vr!rJ:c niu6'rn!16ouiuror 2560

"iiiiol ri''t ffi o:''i:rr,,6ornqnan''lru zsse

1,464.00

24.750.04

1,430.00

24,750.0A

riri'rr{rn:rr:ru16ouuureru 2560 24,750.04

rir6'rld'rn:r'l:ru16oufl otnln! 2560 24,750.00

dri'tdrn:rr:ru16oufiuuruu 2560 12,435.49

al uuil:c dudr n! rd ou r{uen u u z56o 1,410.00

213/ 25601 drdr.r{rn:rr:ru16ourn:rnl 2560 24,750.00

4/25601 a!ilu!:yrYudrnurdouun:rn! 2560 1,464.0C

1 42/ 2560l rir{rt'rn:rr:ru 16ouo'ulnl z55 g 24,750.00

alvrurJ:v fiudlnr 16oun nunrnl 2560 1,430.0C

la63} / 25 60l ri r i'r rt'r n : r'l : r u 16 oud lra r nrL 2 5 6 0 12,660.00

1a631 / 2560) arvrud:vrYudrn:Jt6oui$,lrnu 2560 1,410.0C

1a143/ 25601 auvrurj:cd!d.rn!16oudulnu 2559 t,464.0C

La37 7 / 25 60) a uil! tJ : c riud.: n rJ ro' o u ur ur uu 2 5 6 0 1,430.00

1a562/25601 drdrrt'rn:rr:ru16olrn:n!1nrJ 2560 31,689.03

la5 63 / 25 60) ar v urJ: v n'rdr nr 16 ou nr nl 1 n! 2 56 o

24,r85.48

1.753.00

a33/2560J rirdr!{rn:r'l:ru16ouqalnrJ 2559

5601 arLvrurJ:vniudrnrrfi ouqarn! 2551 1,430.00

t/z56ol rir{rw'ra:m:ru16ou!qu'ruu 2560 24,750.0(

2,/25601 al]vruilrvriud.rnrrfioulqu:r.u 2560 1,430.0(

1/2560 Fi1{1{ rv!ruinr:rJirjfi rurdrr,rrirfi uir,tr:lrurirhJ 8,000.00

zzsoo rfi oHrijuriruinr:0il:dnr{nruc 365.94

| / 601 3 / 2560 rfi o1drfl uriru3 nr:ovr:dnr{rndoufr uri:oln rul6

igrnr:uavii'u 800

) / 601 4 / 2560 rfi o rtjueiruinr:lu:dnr{rnatouvr'uri:olnruudslr u

r:nruvrrnlulad nr:rnun: 31993

lws0/6ol 5/2560 rfi ol{rfl uriru3nr:lvl:dnr{rnf, oufi urinzuud 1,000.00

tW3O6/6Ol 8/2560 rdol{lunr:rirr0ururir.llto.rnruv 4(

tW104/60l t72560 rdo{rrqndrlnrlru3nr:qonarfi otlgifi lrulu
sir ur,rr.ir rdrr.rrirfi uiu r :.: r uri'ilrj

fwt jsTool iezzsio,n.ttltrrl.tn:ar,li,ua'ouduriioinruu6dtru

lrrg(uuacfg!ur

8,000

800

W245/ 60) 1 7/2560 rdoldrfl ueiruinr:Ivr:dnr{rndoud$ri:ol

nzuu6druitrnr:uavida 800

[W140/6ol t aZz560 rfi oldrtjuriruinr:Ivr:dyrr4rj:vo'rnzuc 449.4

5/ 60l lg /2560 rdolfl udruinr:Iu:dnr4rn6oufi urinruu6nruv

Iadnr:rnw: _ 1,000.0c

w38o/6ol 26/2560 lfi oldrfl uriruinr:Iy:i(vir4rn6oufi uri:or

l ruu fi l.l r ul r uar u ua cio'u. --;
w265/ 601 3212560 !fi oi'1.ru.rlrr1nnail!ifr lrulusiruyil.t

{rurirfi u3ur:.nuri'rhj

800

^l 37 9 / 60) 3al2560 rfi o lfl uriruinr:lvr:dnr{rn6oud uri:0.:nzuud
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