
 

รายละเอยีดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจา่ยเงนิคา่บำรงุการศึกษา 

(งบ บ.กศ.) 
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1020000 คณะครุศาสตร์ 
แผนงานพื้นฐาน 
12. งานพัฒนาการเรียนการสอน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนงบประมาณ: แผนงานท่ี 3.2 แผนงานรองการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและ

ที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาต ิ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3.จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
4.ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85 
5.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร รอ้ยละ 90 
6.ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 86 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,457,415 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 

การผลิตครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนดนั้น การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ควรเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 

ในปีการศึกษา 2559-2560 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จ านวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ  คอมพิวเตอร์ศึกษา พล
ศึกษา  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 ถึง 5 จ านวน 1,550 ซึ่งต้อง
เรียนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง 
ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ จนสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ 
นอกจากน้ีนักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานศกึษาจริงก่อนการจบการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดแุละจัดฝกึประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนระบบการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ.  องค์ประกอบท่ี 2 (ระดับหลักสูตร)  บัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
  องค์ประกอบท่ี 3 (ระดับหลักสูตร)  นักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1  
กลยุทธ์ท่ี 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้น 
ตัวช้ีวัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

4. เป้าหมาย 
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 วัสดุฝึกภาคปฏิบัต ิ 10 สาขาวิชา 
2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 300 คน 

 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปจัจัยสนบัสนุนการจดัการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
3.เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 85,200 บาท  ร้อยละ 5.85 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 536,600 บาท  ร้อยละ 36.82 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 80,660 บาท  ร้อยละ 5.53 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 754,955 บาท  ร้อยละ 51.80 
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย) 
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 จัดซื้อวัสดฝุึกภาคปฏิบตั ิ ก ข ค ง จ 
2 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก ข ค ง จ 

 
หมายเหตุ : ให้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้ 
                 ก หมายถึง วางแผนการด าเนินงาน (1% - 20%) 
                 ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัต ิ(21% - 40%) 
                ค หมายถึง ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%) 
              ง หมายถึง สรุปผลการด าเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%) 
                        จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้สุดโครงการ (81-100%) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2559 2560 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซ้ือวัสดุฝึกภาคปฏิบัต ิ  1,138,355         

 ค่าใช้สอยและคา่วัสด ุ 10 สาขาวิชา     450,000    688,355 
2 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  319,060         

 ค่าตอบแทน 2 ภาคเรียน 68,400  10,200  21,600  15,000  21,600 
 ค่าใช้สอยและคา่วัสด ุ 2 ภาคเรียน 250,660  75,000  65,000  65,660  45,000 

รวมท้ังสิ้น  1,457,415  85,200  536,600  80,660  754,955 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือวัสดุฝึกภาคปฏิบัต ิ 1,138,355  
  1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 1,138,355  
 ค่าวัสดุ       1,138,355  
2 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 319,060  
  2.1 ค่าตอบแทน       68,400  
 ค่าตอบแทนวิทยากร       68,400  
  2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 250,660  
   จ้างพิมพ์เอกสาร       100,660  
   ค่าวัสดุ/ค่าน้ ามัน

รถยนต์/ฯลฯ 
      150,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,457,415  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวสัดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การจัดการศึกษามีคณุภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
2. นักศึกษาได้เพิ่มทักษะในการฝกึประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน  
 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
9.1  ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ  
 9.1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 9.1.2 นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
9.2  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวา่ดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน  
9.3.1 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
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13.งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงบประมาณ: แผนงานท่ี 3.2 แผนงานรองการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี

ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาต ิ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3.จ านวนนักศกึษาที่คงอยู ่
4.ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลังจากจบ ร้อยละ 85 
5.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร รอ้ยละ 90 
6.ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 86 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 330,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 

ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และน าไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
คุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คณะมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของสังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของ
ประเทศไทย ท าให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่
หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวท าให้การจัดพัฒนาบุคลากร
ของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เช่ือว่า
กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการปฏิบตัิงาน 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ.  องค์ประกอบท่ี 5 (ระดับคณะ)  การบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

       ของคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร 
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กลยุทธ์ที่  4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่  1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการเขาสูต าแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

    ไมนอยกวารอยละ 15     
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหาร             
    และการพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เป้าหมาย 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 บุคลากรสายวิชาการทีไ่ดร้ับการพฒันา/เขารวมประชุมวิชาการ/หรอืน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา ฯลฯ 

50 ร้อยละ 

2 บุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับการพฒันา/การฝกอบรม/สมัมนา/ไปราชการ ฯลฯ 50 ร้อยละ 
 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

3.เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จ านวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 20,000 บาท  ร้อยละ 6.06 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จ านวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 60,000 บาท  ร้อยละ 18.19 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จ านวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 130,000 บาท  ร้อยละ 39.39 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จ านวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 120,000 บาท  ร้อยละ 36.36 
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย) 
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ในการเดินทางไป

ราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์วิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ 

กขคงจ 

 
หมายเหตุ : ให้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้ 
                 ก หมายถึง วางแผนการด าเนินงาน (1% - 20%) 
                 ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัต ิ(21% - 40%) 
                ค หมายถึง ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%) 
              ง หมายถึง สรุปผลการด าเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%) 
                        จ หมายถงึ เบิกจ่าย/สิน้สุดโครงการ (81-100%) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2559 2560 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์           

  ค่าตอบแทน  14,400         
  ค่าใช้สอยและคา่วัสด ุ  315,600  20,000  60,000  130,000  120,000 

รวมท้ังสิ้น  330,000  20,000  60,000  130,000  120,000 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 330,000  
 ค่าตอบแทน       14,400  
   ค่าวิทยากร       14,400  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       315,600  
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน/ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/ 
ค่าบ ารุงรถ/ค่าลงทะเบียน/คา่ทางด่วน/ 
ค่าเช่ารถ/ค่าเบี้ยประกันภยั/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น/ 
ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องเสยีง
ห้องประชุม ฯลฯ  

     315,600  

 -ค่าน้ ามัน       30,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 330,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวสัดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ และตามสายการปฏิบตัิงาน มีความ

เชี่ยวชาญและปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
9.1  ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ  
 9.1.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ไปราชการเพื่อพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ และตามสายการ

ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
9.2  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวา่ดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน  
9.3.1 การส ารวจข้อมลูโดยใช้แบบรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากร 
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14.งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงบประมาณ: แผนงานท่ี 3.2 แผนงานรองการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาต ิ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3.จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
4.ผูส้ าเรจ็การศกึษาได้งานท าหรือศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85 
5.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร รอ้ยละ 90 
6.ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 86 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 335,663 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานคณบดีคณะครศุาสตร ์

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
และเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ 
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จากภารกิจดังกล่าว ส านักงานคณะครุศาสตร์จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณไปในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงานท้ังทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์ ค่าบ ารุงการเป็นสมาชิกสภาคณบดี ฯลฯ รวมทั้งการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารจัดการคณะครุศาสตรเ์ป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
 สกอ.  องค์ประกอบท่ี 5 (ระดับคณะ)  การบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมรีะบบบรหิารจดัการทีส่อดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
ตัวช้ีวัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
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4. เป้าหมาย 
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการบริหารจดัการ 15 รายการ 
2 เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 1 ปี 
3 ซ่อมแซมครภุณัฑ์และจ้างเหมาบรกิาร 4 ไตรมาส 
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 ครั้ง 
5 จ านวนการเข้าประชุม สมัมนา / แลกเปลีย่น ทางการบริหาร/วิชาการ 5 คน 
6 จ านวนรายงานประจ าป ี 200 ฉบับ 

 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินของคณะครุศาสตร์การบรหิารจดัการคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

   
3.เป้าหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จ านวน 2  กิจกรรม เป็นเงิน 131,500 บาท  ร้อยละ 39.18 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 61,000 บาท  ร้อยละ 18.17 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 70,700 บาท  ร้อยละ 21.07 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 72,463 บาท  ร้อยละ 21.58 
 (*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย) 
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการคณะครุศาสตร์             
 ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบด ี กขคงจ          
 จัดซื้อวัสดุ ก ข ค ง จ 
 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์/ซื้อวัสดสุ าหรับการซ่อมแซม ก ข ค ง จ 
 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ก ข ค ง จ 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร ก ข ค ง จ 
 ค่าโทรศัพท์/ไปรษณียากร ก ข ค ง จ 
 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร ่ กขคงจ          
 จ้างท าร่ม  กขคงจ          
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ก ข ค ง จ 

หมายเหตุ : ให้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้ 
                 ก หมายถึง วางแผนการด าเนินงาน (1% - 20%) 
                 ข หมายถงึ ขออนุญาต/ขออนุมัต ิ(21% - 40%) 
                ค หมายถึง ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%) 
              ง หมายถึง สรุปผลการด าเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%) 
                        จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้สุดโครงการ (81-100%) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2559 2560 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 2 ภาคเรียน 293,663         

  ค่าใช้สอยและคา่วัสด ุ  268,663  120,000  40,000  50,000  58,663 
  ค่าสาธารณูปโภค  25,000  4,500  7,000  6,700  6,800 

2 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ           
  ค่าตอบแทน 6 ครั้ง 42,000 1 ครั้ง 7,000 2 ครั้ง 14,000 2 ครั้ง 14,000 1 ครั้ง 7,000 

รวมท้ังสิ้น  335,663  131,500  61,000  70,700  72,463 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 293,663  
 1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       293,663  
 ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบด ี       10,000  
 จัดซื้อวัสดุ       21,213  
 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ/์ซื้อวัสดุ

ส าหรับการซ่อมแซม  
     78,000  

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        20,000  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร       20,000  
 ค่าโทรศัพท์/ไปรษณียากร       24,450  
 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร ่       90,000  
 จ้างท าร่ม       30,000  
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 42,000  
  2.1 ค่าตอบแทน       42,000  
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการภายนอก 3 คนๆละ 6  ครั้งๆละ 1,000 บาท 18,000  
 ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 2 คนๆละ 6  ครั้งๆละ 1,000 บาท 12,000  
 ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 1 คนๆละ 6  ครั้งๆละ 2,000 บาท 12,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 335,663  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวสัดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
การบริหารจัดการคณะครุศาสตรม์ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

9.1  ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ  
9.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อย 80 

9.2  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวา่ดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน  
9.3.1 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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แผนงานยุทธศาสตร์ 
15.งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร ์

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.   โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกจิประจ า 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพการผลิตบณัฑิตและพัฒนาบณัฑิตสู่ความตอ้งการของ

ประเทศ 
แผนงบประมาณ: 3.2 แผนงานรองรับการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 207,600 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : รองคณบดฝี่ายวชิาการ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิตที่

เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมคีวามส าคัญมากยิ่งข้ึนในโลกอนาคต   จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
ท าให้บัณฑิตรุ่นใหม่จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจส าคัญส าหรับ
บัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อ การ
ด ารงชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ก าหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้อง
เป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการ
เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ (information, communication, media, and technology skills) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่
ศตวรรษท่ี 21 น้ัน ได้ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง คณะครุศาสตร์จึงมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมบัณฑิตใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)  ดังนั้นคณะ
ครุศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มีพร้อมในการปฏิบัติงาน และ
มีขีดความสามารถเทียบเท่าในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์  

 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  | 81 

 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ.  องค์ประกอบท่ี 2 (ระดับหลักสูตร)  บัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
  องค์ประกอบท่ี 3 (ระดับหลักสูตร)  บัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดลอ้ม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้น 
ตัวช้ีวัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

 
 

4. เป้าหมาย 
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ้างอาจารย์พิเศษ 2 ภาค กศ. 
1.2 ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM 30 คน 
1.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 
29 คน 

1.4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค ์

65 คน 

1.5 การเป็นผูต้ัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล 25 คน 
1.6 ศึกษาดูงานด้านการผลติสื่อดิจิทัล 35 คน 
1.7 การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปญัหาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน 30 คน 
1.8 พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 150 คน 
1.9 พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมส าหรบัครูประถมศึกษา 40 คน 

 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครศุาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 
 

3.เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จ านวน 7 กิจกรรม เป็นเงิน 139,100 บาท  ร้อยละ 67.00 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จ านวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 49,000 บาท  ร้อยละ 15.27 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จ านวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 24,000 บาท  ร้อยละ 11.56 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จ านวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,800 บาท  ร้อยละ 6.17 
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย) 
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
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5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 จ้างอาจารย์พิเศษ กขคง ขค  ง   กขคงจ 
2 ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM กขคงจ          
3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กขคงจ 

         

4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค ์

กขคงจ 
 
 

        

5 การเป็นผูต้ัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล กขคงจ          
6 ศึกษาดูงานด้านการผลติสื่อดิจิทัล    กขคงจ       
7 การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปญัหาเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางการอ่าน 
   กขคงจ       

8 พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ 

   
กขคงจ 

      

9 พัฒนาทักษะงานหตัถกรรมส าหรบัครูประถมศกึษา กขคงจ        
หมายเหตุ : ให้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้ 
                 ก หมายถึง วางแผนการด าเนินงาน (1% - 20%) 
                 ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัต ิ(21% - 40%) 
                ค หมายถึง ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%) 
              ง หมายถึง สรุปผลการด าเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%) 
                        จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้สุดโครงการ (81-100%) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2559 2560 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จ้างอาจารย์พิเศษ 3 ภาค กศ. 71,800         
  ค่าตอบแทน    35,000    24,000  12,800 
2 ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM 30 คน 16,800         
  ค่าตอบแทน    16,800       
3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
29 คน 17,300         

  ค่าตอบแทน    7,200       
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ    10,100       
4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ 
65 คน 18,300         

  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ    18,300       
5 การเป็นผู้ตัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล 25 คน 16,600         
  ค่าตอบแทน    14,400       
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ    2,200       
6 ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัล 35 คน 16,500         
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ      16,500     
7 การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการอ่าน 
30 คน 17,800         

  ค่าตอบแทน    10,800       
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ    7,000       
8 พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ 
150 คน 15,200         

  ค่าตอบแทน      12,000     
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ      3,200     
9 พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 50 คน 17,300         
  ค่าตอบแทน    14,400       
  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ    2,900       

รวมทั้งสิ้น  207,600  139,100  31,700  24,000  12,800 
หมายเหตุ  ช่อ งปร ิมาณระ บุหน่วยนับ เช่น จ านวน คร ั้ง  
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จ้างอาจารย์พิเศษ 71,800  
 1.1 ค่าตอบแทน       71,800  
 - ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ       71,800  
2 ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM 16,800  
 2.1 ค่าตอบแทน       16,800  
 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 9,600  
3 พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 17,300  
 3.1 ค่าตอบแทน       7,200  
 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 3.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       10,100  
 - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 29 คนๆละ 6 มื้อๆละ 30 บาท 5,220  
 - ซื้อวัสดุ/เอกสาร/แฟ้ม/ซีด/ี

ของที่ระลึก 
      4,880  

4 พัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์ 

18,300  

 4.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       18,300  
 - ค่าบ ารุงรถ   2 ครั้งๆละ 1,500 บาท 3,000  
 - ค่าน้ ามัน   2 ครั้งๆละ 3,500 บาท 7,000  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 240 บาท 1,440  
 - ค่าทางด่วน   1 ครั้งๆละ 300 บาท 300  
 - ซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ       6,560  
5 การเป็นผู้ตัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล 16,600  
 5.1 ค่าตอบแทน       14,400  
 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 7,200  
 5.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 2,200  
 - ค่าถ่ายเอกสาร 40 เล่มๆละ 137.50 แผ่นๆละ 0.40 บาท 2,200  
6 ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทลั 16,500  
 6.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       16,500  
 - ค่าเช่ารถ   1 ครั้งๆละ 13,400 บาท 13,400  
 - ซื้อวัสด ุ       3,100  
7 การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปญัหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่าน 17,800  
 7.1 ค่าตอบแทน 10,800  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 7.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 7,000  
 - ค่าวัสด/ุแฟ้ม/แผ่น CD/ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
      4,000  

 - ค่าวัสดุน้ ามัน       3,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 

8 พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 15,200  
 ค่าตอบแทน       12,000  
 - ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 12,000  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสด ุ       3,200  
 - ซื้อวัสดุ/กระดาษ/แฟ้ม/ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
      3,200  

9 พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 17,300  
 ค่าตอบแทน       14,400  
 - ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       2,900  
 - ค่าถ่ายเอกสาร       2,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 207,600  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวสัดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะครศุาสตร์มคีุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสตูรก าหนด 
2. นักศึกษาคณะครศุาสตร์มคีุณภาพเป็นท่ียอมรับในสังคม 
 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
9.1  ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ  

9.1.1 การพัฒนาคุณภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
9.2  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวา่ดี  

9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80  
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไมต่่ ากว่าร้อยละ 80  
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน  
9.3.1  ผลจากการรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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16. โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงบประมาณ: แผนงานท่ี 3.2 แผนงานรองการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาต ิ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่
3.จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
4.ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85 
5.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร รอ้ยละ 90 
6.ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 86 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  
วงเงินงบประมาณ: 215,730 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์  รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับส านักงาน และห้องพักคณาจารย์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ  แต่เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานมานาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบ ารุงรักษา 
จึงสมควรที่จะจัดซ้อครุภัณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกดิประสิทธิภาพ 
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ.  องค์ประกอบท่ี 6 (ระดับหลักสูตร)  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
  ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมรีะบบบรหิารจดัการทีส่อดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
ตัวช้ีวัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
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4. เป้าหมาย 
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 
2 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
3 เครื่องปริ้นเตอร ์ 1 เครื่อง 

 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรภายในคณะครุศาสตรม์ีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอนและการด าเนินงานตามที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 
3.เป้าหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จ านวน 1  กิจกรรม เป็นเงิน 215,730 บาท ร้อยละ 100 
 (*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย) 
 (*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภณัฑ ์             
 เครื่องปรับอากาศ กขคงจ          
 เครื่องถ่ายเอกสาร กขคงจ          
 เครื่องปริ้นเตอร ์ กขคงจ          

 
หมายเหตุ : ให้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้ 
                 ก หมายถึง วางแผนการด าเนินงาน (1% - 20%) 
                 ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัต ิ(21% - 40%) 
                ค หมายถึง ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%) 
              ง หมายถึง สรุปผลการด าเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%) 
                        จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้สุดโครงการ (81-100%) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั รวมทุกไตรมาส 2559 2560 

  ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือครุภัณฑ์           

 เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 138,050 5 เครื่อง 138,050       
 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 73,830 1 เครื่อง 73,830       
 เครื่องปริ้นเตอร ์ 1 เครื่อง 3,850 1 เครื่อง 3,850       

รวมท้ังสิ้น    215,730       
             หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบหุน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 215,730  
 งบลงทุน       215,730  
 เครื่องปรับอากาศ   5 เครื่อง 27,610   138,050  
 เครื่องถ่ายเอกสาร   1 เครื่อง 73,830   73,830  
 เครื่องปริ้นเตอร ์   1 เครื่อง 3,850   3,850  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 215,730  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวสัดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การปฏิบัติงาน และการจดัการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 
 

9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
9.1  ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ  

 9.1.1 คณะมีครภุัณฑ์เพื่อสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอนตามที่ก าหนด ร้อยละ 80 
9.2  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวา่ดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน  
9.3.1 รายงานผลการประเมินโครงการ 
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โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/หน่วย

นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 27,610 138,050 มาตรฐานฯ 
     ขนาดไมต่่ ากว่า 25000 บีทียู 

ได้รับมาตรฐาน มอก.และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
รีโมทแบบไรส้าย 
สามารถปรับความเร็วพัดลมไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
รับประกัน 
คอมเพรสเซอร์ 5 ป ี
รับประกันอุปกรณ์ 1 ป ี
ราคาพร้อมติดตั้ง 

     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับติดตั้งในห้องสโมสรนักศึกษา, 

ห้องพักคณาจารย ์
2 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 73,830 73,830 มาตรฐานฯ 

     - ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที  
- ระบบมัลติฟังก์ชั่น  
– ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง 
– ย่อ- ขยายได้ 
 

     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับจัดท าเอกสารพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ ประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษ  
3 เครื่องปริ้นเตอร ์ 1 เครื่อง  3,850 มาตรฐานฯ 
     Printer 

-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า 
-ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที 
-ความละเอียดในการพิมพ์  600x600dpi 
-รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน 

รวม 215,730  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


