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โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554 
 

ตามยุทธศาสตร  
ชื่อยุทธศาสตรที่   8     พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ชื่อกลยุทธที่  3     พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร มีบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบในการพัฒนาคณะฯ  
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ทําใหคณะพยาบาลศาสตร ตองตระหนักถึงความสาํคัญของการ
พัฒนาใหเกิดระบบการจัดการความรู โดยการสรางองคความรูและจัดเก็บความรูที่เปนของ
องคกร การบูรณาการการจัดการความรูไปสูการดําเนินการตามพันธกิจตางๆ ตลอดจนการ
สรางชุมชนนักปฏิบัตใินระดับสํานักงานและภาควชิา ดังน้ันสํานักพัฒนานวัตกรรมฯ จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ ขึ้นมา เพ่ือใหมีการสราง รวบรวม และจัดเก็บ
องคความรูภายในคณะพยาบาลศาสตร รวมทั้งการเผยแพรองคความรูตางๆ ไปสูสํานักงานและ
ภาควิชาตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือใหเกิดการใชงานองคความรูอยางมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลมากที่สุด 
 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

สํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร 
หนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกนัคุณภาพ 

  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาล
ศาสตร  

2. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายรุาชการของคณะ
พยาบาลศาสตร  
 3. เพ่ือสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัตใินระดบัภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร 

4. เพ่ือสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัตใินระดบัภาควิชาและสํานักงานตางๆ 
ของคณะพยาบาลศาสตร 

5. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร 
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กิจกรรม/วิธีดําเนินการ 
ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังน้ี 

 กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  
 กิจกรรมที่ 2  ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 
        กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบตั ิ
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต 

1. มีการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะฯ อยาง
นอย 1 พันธกิจ 

2. มีองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูเพ่ือนําไปใชในการปฏิบตังิาน อยางนอย 4 
เรื่อง/ป 

3. มีกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ในภาควิชาและสํานักงาน อยางนอย 4 กลุม 
4. บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี ไม

นอยกวารอยละ 70 
 

สอดคลองตามตัวชีว้ัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร   
ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยาง

นอย 1 เรื่อง/ป 
ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี 

ไมนอยกวารอยละ 70 
ขอ 15 มีกลุมชุมชนนักปฏบิัติ ในภาควิชาและสํานักงานคณบดีอยางนอย 1 กลุม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

 
งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  

งบประมาณ   19,500  บาท 
 กิจกรรมที่ 2  ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 

งบประมาณ                   165,900  บาท 
        กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบตั ิ

งบประมาณ    704,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น  889,400 บาท 
      (แปดแสนแปดหมื่นเกาสี่รอยบาทถวน) 
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กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554 
 

ตามยุทธศาสตร  
ชื่อยุทธศาสตรที่   8     พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ชื่อกลยุทธที่  3      พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
 

       ชื่อกิจกรรม การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  
 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

สํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร 
หนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกนัคุณภาพ 

  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาล
ศาสตร  

2. เพ่ือถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตาม
พันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

3. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร 
 
กิจกรรม / วิธีดําเนินการ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู เพ่ือ
วางแผนในการดําเนินการจัดการความรู 1 ครั้ง/เดือน 

2. วางแผนและจัดทําแผนการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร 
3. เตรียมความพรอมของคณะกรรมการฯ และตัวแทนศูนยความเปนเลิศ ของแตละ

ภาควิชาฯ ภาควิชาละ 3 คน ใหมีทักษะการถอดบทเรยีน โดยการจัดสัมมนาเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องการถอดบทเรยีน 

4. ดําเนินกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ  
 4.1 บูรณาการจัดการความรูกับศูนยความเปนเลิศของภาควิชาฯ 7 ภาควิชาฯ 
 4.2 บูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานของสํานักงานคณบดี 
5. ถอดบทเรียน / ความรูทีไ่ดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตาม

พันธกิจตางๆ ของภาควิชาและสํานักงาน  
6. จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน / ความรูที่ไดไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพรองคความรู  
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7. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตาม
พันธกิจตางๆ ของภาควิชาและสํานักงาน 

8. นําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจตางๆ ของภาควิชาและสํานักงาน 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต 

1. มีการบูรณาการจัดการความรูกับการดาํเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะฯ อยาง
นอย 1 พันธกิจ 

2. มีองคความรูที่ไดจากถอดบทเรียนเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 4 เร่ือง/ป 
3. บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 

 
สอดคลองตามตัวชีว้ัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร   

ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยาง
นอย 1 เรื่อง/ป 

ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี 
ไมนอยกวารอยละ 70 
 
ระยะเวลาดําเนินการ    

ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
รายละเอียดกิจกรรม ป 2553 ป 2554 

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

1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ             

2. วางแผนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรู 

            

3. จัดสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
เรื่องการถอดบทเรียน 

            

4. ดําเนินกิจกรรมการบูรณาการ
จัดการความรูฯ 

            

   4.1 บูรณาการจัดการความรูกับ
ศูนยความเปนเลิศของภาควิชาฯ 7 
ภาควิชาฯ 

            

   4.2 บูรณาการจัดการความรูกับ
การดําเนินงานของสํานักงานคณบดี 

            

5. ถอดบทเรียน / ความรู             
6. จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน / ความรู
ที่ไดไวบนเว็บไซต 
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รายละเอียดกิจกรรม ป 2553 ป 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
การบูรณาการจัดการความรู 

            

8. นําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการ 

            

 
งบประมาณ  
         หมวดคาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากร 3 ชม.ๆ ละ 1000 บาท          3,000 บาท 
 - คาพาหนะเดินทางสําหรับวิทยากร (ไป-กลับ)             400 บาท 

          
         หมวดคาวัสด ุ
 - คากระดาษ A4   5 รีมๆ ละ 100 บาท             500 บาท 
 - คาถายเอกสาร              1,995 บาท 
 
       หมวดคาใชสอย 
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับประชุมคณะกรรมการฯ       3,630 บาท 

  จํานวน 11 คน (11 คน x 30 บาท x 11 ครั้ง) 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมอบรม         1,050 บาท 
  การถอดบทเรียน จํานวน 35 คน (35 คน x 30 บาท) 
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมอบรม                   2,625  บาท 
  การถอดบทเรียน จํานวน 35 คน (35 คน x 75 บาท) 
- คาเชาอุปกรณคอมพิวเตอร* 50 บาท/ช.ม. x 3 ช.ม.           300  บาท 
- คาเชา LCD* 6000 บาท/วัน                      6,000  บาท 
 
   รวมทั้งสิ้น                      19,500  บาท 
                                (หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) 

 

 
หมายเหตุ : *1) คาใชจายที่คิดตามอัตราที่คณะฯ กําหนด โดยไมมีการเบิกจายจริง 
                 2) คาใชจายถวัเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 
 



6 

กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554 
 

ตามยุทธศาสตร  
ชื่อยุทธศาสตรที่   8     พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ชื่อกลยุทธที่  3      พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
 

       ชื่อกิจกรรม ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 
 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

สํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร 
หนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกนัคุณภาพ 

  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายรุาชการ  

2. เพ่ือถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 
3. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูของคณะพยาบาลศาสตร 

 
กิจกรรม / วิธีดําเนินการ 

1. วางแผนการดําเนินกิจกรรมถายทอดความรูจากผูเกษียณอายุราชการ 
2. จัดเวทีกิจกรรมในระดับคณะฯ เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการไดถายทอดความรูใหแก

คณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงในป 2554 น้ีมีผูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 8 
ทาน (เฉพาะสายอาจารย) และถอดบทเรยีน / ความรูทีไ่ดจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุ
ราชการ (2 คน/เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554) 

3. จัดเวทีกจิกรรมในระดับภาควิชาฯ เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการไดถายทอดความรู
ใหแกคณาจารยในภาควชิาฯ และสรุปออกมาในรูปแบบที่เปน Explicit Knowledge เชน การ
จัดทําคูมือการสอนตางๆ, การจัดทําสื่อการเรียนอิเลก็ทรอนิกส ฯลฯ (2 ครั้ง/ภาควิชา) 

4. จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน / ความรูที่ไดไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพรองคความรู  
5. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต 
1. ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายรุาชการอยางนอย 2 เรื่อง/ป 
2. บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 

 
สอดคลองตามตัวชีว้ัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร   

ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยาง
นอย 1 เรื่อง/ป 

ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี 
ไมนอยกวารอยละ 70 

 
ระยะเวลาดําเนินการ    

ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

รายละเอียดกิจกรรม ป 2553 ป  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนการดําเนินกิจกรรม             

2. จัดเวทีกิจกรรมในระดับคณะฯ 
เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการได
ถายทอดความรู 

            

3. จัดเวทีกิจกรรมในระดับภาควิชาฯ 
เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการได
ถายทอดความรูในรูปแบบที่เปน 
Explicit Knowledge 

            

4. จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน / ความรู
ที่ไดไวบนเว็บไซต 

            

5. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม             

 
งบประมาณ  
         หมวดคาวัสด ุ
 - คากระดาษ A4   5 รีมๆ ละ 100 บาท              500 บาท 
 - คาถายเอกสาร และจัดทํารูปเลมเอกสาร         10,000 บาท 
 
       หมวดคาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมกิจกรรม         9,600 บาท 
  ในระดับคณะฯ จํานวน 40 คน (40 คน x 30 บาท x 8 ครั้ง) 
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- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมกิจกรรม      10,500 บาท 
  ในระดับภาควิชาฯ จํานวน 25 คน/ภาควิชา 
  (25 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง x 7 ภาควชิา) 
- คาเชาอุปกรณคอมพิวเตอร* 50 บาท/ช.ม. x 66 ช.ม.        3,300  บาท 
- คาเชา LCD* 6000 บาท/วัน x 22 วัน                132,000  บาท 
 
   รวมทั้งสิ้น                   165,900  บาท 
                        (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเการอยบาทถวน) 

 
หมายเหตุ : *1) คาใชจายที่คิดตามอัตราที่คณะฯ กําหนด โดยไมมีการเบิกจายจริง 
                 2) คาใชจายถวัเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554 
 

ตามยุทธศาสตร  
ชื่อยุทธศาสตรที่   8     พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ชื่อกลยุทธที่  3      พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
 

       ชื่อกิจกรรม สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบตั ิ

 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

สํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร 
หนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกนัคุณภาพ 

  
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัตใินระดบัภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร 

2. เพ่ือสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัตใินระดบัภาควิชาและสํานักงานตางๆ 
ของคณะพยาบาลศาสตร 

3. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏบิัติ  
4. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร 
 

กิจกรรม / วิธีดําเนินการ 
1. วางแผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติและองคความรู 
2. จัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏบิัติของภาควชิาและสํานักงาน อยางนอย 1 กลุม/ภาควิชา

และสํานักงาน 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัตขิองภาควิชาและสํานกังาน 

ตามประเด็นที่เปนที่สนใจ (1 ครั้ง/เดือน/กลุม) ดังน้ี 
 - กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายหลังการศึกษาดูงาน 
 - กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการที่ดีเพ่ือความสุขในการทํางาน 
 - กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางนวัตกรรมการปฏิบัตงิานของสายสนับสนุน 
 - กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของภาควิชา 7 ภาควิชา 
 - ฯลฯ 
4. ถอดบทเรียน / ความรูทีไ่ดจากการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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5. จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน / ความรูที่ไดไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพรองคความรู  
6. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต 

1. มีบทเรียน / องคความรู / นวัตกรรม / แนวปฏิบตัิที่ไดจากจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 4 เรื่อง/ป 

2. มีกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ในภาควิชาและสํานักงานอยางนอย 4 กลุม 
3. บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 

 
สอดคลองตามตัวชีว้ัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร   

ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยาง
นอย 1 เรื่อง/ป 

ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี 
ไมนอยกวารอยละ 70 

ขอ 15 มีกลุมชุมชนนักปฏบิัติ ในภาควิชาและสํานักงานคณบดีอยางนอย 1 กลุม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ    

ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

รายละเอียดกิจกรรม ป 2553 ป  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนการดําเนินกิจกรรม             

2. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติของภาควิชา
และสํานักงาน 

            

3. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 

            

4. ถอดบทเรียน / ความรู             

5. จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน / ความรู
ที่ไดไวบนเว็บไซต 

            

6. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม             

 
งบประมาณ  
         หมวดคาวัสด ุ
 - คากระดาษ A4   10 รีมๆ ละ 100 บาท             1,000 บาท 
 - คาถายเอกสาร                3,000 บาท 
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       หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมกิจกรรม          90,000 บาท 
  จํานวน 30 คน (30 คน x 30 บาท x 10 กลุม x 10 ครั้ง) 
- คาเชาอุปกรณคอมพิวเตอร* 50 บาท/ช.ม. x 200 ช.ม.         10,000   บาท 
- คาเชา LCD* 6000 บาท/วัน x 100 วัน          600,000  บาท 
 
   รวมทั้งสิ้น                       704,000  บาท 
                                                         (เจ็ดแสนสี่พันบาทถวน) 

 

 
หมายเหตุ : *1) คาใชจายที่คิดตามอัตราที่คณะฯ กําหนด โดยไมมีการเบิกจายจริง 
                 2) คาใชจายถวัเฉลี่ยทุกรายการ 
 


